
Kliendiandmete töötlemise põhimõtted  

 

Käesolevad põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning 

reguleerivad MTÜ Tantsustuudio Cestants klientide andmete töötlemise tingimusi (edaspidi 

Tingimused). 

MTÜ Tantsustuudio Cestants kogub Kliendi isikuandmeid, kui Klient sõlmib tanstukooliga 

õppelepingu. 

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud 

kuupäeva Kliendi poolt avaldatud kliendiandmete töötlemisele. 

1. Üldsätted ja mõisted 

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad MTÜ Tantsustuudio Cestants 

veebilehel www.cestants.ee 

Mõisted 
Isikuandmed – igasugune teave, mille kaudu on otseselt või kaudselt võimalik tuvastada 

konkreetne füüsiline isik (õpilane, lapsevanem, eestkostja, õpetaja, kooli töötaja jne) eelkõige 

sellise identifitseerimistunnuse alusel nagu nimi, isikukood, asukohateave, kontaktandmed, 

võrguidentifikaator (kasutajatunnus, IP-aadress) või selle füüsilise isiku ühe või mitme 

füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse 

põhjal.  

Klient – füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. 

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete 

kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, 

kustutamine, hävitamine jmt. tegevused. 

Isikuandmete vastutav töötleja – Huvikool MTÜ Tantsustuudio Cestants (edaspidi MTÜ).  

Volitatud töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.  

2. Andmetöötluse üldpõhimõtted ja töödeldavad andmeliigid 

2.1. MTÜ Tantsustuudio Cestants on õigustatud kasutama Kliendiandmete töötlemisel 

volitatud töötlejat. Kliendiandmete edastamisel volitatud töötlejale tagab MTÜ, et volitatud 

töötleja töötleb Kliendiandmeid vastutava töötleja juhiste kohaselt, täidab 

konfidentsiaalsusnõudeid ja rakendab kohaseid turvameetmeid. 

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub MTÜ kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud 

tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada 

ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine. 

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires. 

2.4. MTÜ kogub ja Töötleb ainult lepingulistes suhetes olevate klientide andmeid. 

3. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid 

MTÜ töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et tegutseda vastavalt kooli põhikirjale ja 

osutada Kliendile kvaliteetset huviharidusteenus. 

 

http://www.cestants.ee/


4. Isikud, kellel on õigus Kliendiandmeid saada 

4.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks 

õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh EHIS ja Maksu- ja Tolliamet. 

4.2. Muud MTÜ teenuste osutamisega seotud isikud, nt transporditeenuse-, turundusteenuse 

(laagrikoolitus), IT-teenuse osutajad. 

5. Andmete säilitamise tähtaeg 

5.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda 

lepingutel Kliendiga, MTÜ õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega 

seonduvad seadused, muud õigusnormid). 

6. Eraisikust Kliendi õigused  

Eraisikust Kliendil on MTÜ poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused: 

6.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, 

väärad või puudulikud; 

6.2. Võtta tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks. 

6.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui 

Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning MTÜ 

analüüsib, kas nõuet on võimalik täita. 

6.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning 

Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille 

kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse 

täitmiseks. 

6.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel 

või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, 

edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele). 

6.6. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile 

(www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus 

kehtivate õigusnormidega. 

7. Kontaktandmed 

Kliendil on õigus pöörduda MTÜ poole tema Isikuandmete töötlemisega seonduvate 

küsimustega veebilehel www.cestants.ee  toodud kontaktidel. 
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