
Rifle & Pistol Club MTÜ privaatsusavaldus 

See privaatsusavaldus jõustub 2019. aasta 1. veebruaril. 

Rifle & Pistol Club MTÜ tunnustab isikuandmete kaitsmise tähtsust ning eesmärk on töödelda 
isikuandmeid vastutustundlikult ja vastavalt kõigile kehtivatele andmekaitseseadustele. 

See privaatsusavaldus kirjeldab üldisi privaatsustavasid, mis kehtivad isikuandmetele, mida kogume, 
kasutame ja jagame. 

Privaatsusteade käsitleb peamiselt Eesti Practical-Laskmise Ühing (edaspidi EPLÜ) infosüsteemi 

andmete edastamist ja isikuandmete töötlemist seoses võistluste korraldamise, võistlustulemuste 

töötlemise,  avalikustamise ja klubilise tegevusega.  

Üldpõhimõtted 

Rifle & Pistol Club MTÜ töötleb isikuandmeid viisil, mis on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Anname 
parima, et kogutud andmed oleksid asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende 
töötlemise eesmärgi seisukohalt. 

Soovime, et andmete töötlemisega seotud teave, sõnumid oleksid lihtsalt kättesaadavad, arusaavad ja 
selgelt sõnastatud. 

Kogutavad andmed, töötlemise eesmärk ja isikuandmete jagamine 

Lähtudes EPLÜ kodukorrast kasutame võistluste korraldamiseks, võistlustulemuste töötlemiseks ja 
avalikustamiseks EPLÜ infosüsteemi, mis on mõeldud toetama Eesti regioonis practical-laskjate 
halduse ja võistluse korraldamisega seotud protsesse.  

Infosüsteem ja intellektuaalne vara kuulub EPLÜ-le ja asub aadressil https://is.ipsc.ee.  
EPLÜ kontaktandmed on kättesaadavad: http://www.ipsc.ee/ipsc-eestis/vastutavad-isikud/.  

Rifle & Pistol Club MTÜ liituja ja klubi liikme isikuandmete töötlemine on reguleeritud Rifle & Pistol 
Club MTÜ kodukorraga, kinnitatud juhatuse otsusega 09.11.2018. 

Klubiga liituja annab klubi juhatusele ja teistele juhatuse poolt volitatud isikutele õiguse töödelda oma 
isikuandmeid vajalikul määral seoses liitumismenetlusega, klubist välja arvamisel ja klubitegevuse 
raames sh. klubiliikmete nimekirja pidamisel, EPLÜ andmebaasi andmete edastamisel, võistluste 
korraldamisel nii Eestis kui välismaal, võistlustulemuste töötlemisel ja avalikustamisel, Politsei- ja 
Piirivalveametile või muule riigiasutusele kooskõlas kehtiva õigusega. Klubi liige näeb tema kohta 
olemasolevaid isikuandmeid EPLÜ infosüsteemist.   

Rifle & Pistol Club MTÜ poolt korraldataval üritusel või võistlusel võime kasutada meie õigustatud 
huvides tehnilisi vahendeid, et teha pilte ja/või videosalvestisi seoses ürituse/võistluse huvitavatest 
hetkedest, mida kasutame tegevuse edendamiseks ja propageerimiseks (kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679 Artikkel 6 1 f)  isikuandmete töötlemine on vajalik 
vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi 
kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta 
isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps). Materjali säilitame alaliselt. 

https://is.ipsc.ee/


Isikuandmete kogumise viisid 

 

Klubi liikme poolt liitumisankeedi täitmise, edastamisega esitatav teave sh. muu lisateave, näit: e-posti 

teel tehtud erinevate pöördumistega seoses.  

Kaebuse esitamise õigus 

Kui leiate, et Rifle & Pistol Club MTÜ ei töötle teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele 
andmekaitseseadustele, saate esitada kaebuse ja taotleda isikuandmete töötlemise lõpetamist. 
Pöördumise palume edastada Rifle & Pistol Club MTÜ juhatusele e-posti teel aadressile 
juhatus@pistol.ee. 

Lisainformatsioon 

 
Isikuandmete kaitse määruse (EL) 2016/679 täistekst:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET-EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 
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