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Kinnitatud  

22.03.2018 

 

EESTI JAHIMEESTE SELTSI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD 

 

1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord sätestab MTÜ Eesti Jahimeeste Seltsi (edaspidi selts) poolt 
järgitavad isikuandmete töötlemise põhimõtted, seltsi kohustused isikuandmete töötlemisel s.h 
isikuandmete kaitseks rakendatavad turvameetmed ning andmesubjektiks olevate isikute, kelle 
isikuandmeid töödeldakse (edaspidi ka andmesubjekt), õigused. 
 
1.2. Selts lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest: 

1.2.1.   seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ausal ja seaduslikul teel töötlemine 
peab olema alati seaduslik ning aus ja andmesubjektile läbipaistev; 

1.2.2.  eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste 
eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega,  
avalikes huvides andmete töötlemine toimub Seltsi poolt täidetava halduslepingu alusel ja mahus; 

1.2.3.  minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud 
eesmärkide saavutamiseks; 

1.2.4. kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid kasutatakse muudel eesmärkidel üksnes 
andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal; 

1.2.5.  andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed on ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud 
andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks; 

1.2.6.   piiratud säilitamise põhimõte – isikuandmeid säilitatakse identifitseeritaval kujul ainult nii kaua 
kui vajalik. Isikul õigustatud taotlusel rakendatakse õigust olla unustatud tema andmete osas ja need 
kustutatakse või edastatakse isiku poolt soovitud isikule või asutusele; 

1.2.7.  turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks rakendatakse turvameetmeid, et kaitsta neid 
tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest; 

1.2.8. individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti teavitatakse tema kohta kogutavatest 
andmetest, talle võimaldatakse juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda 
ebatäpsete andmete täiendamist või eksitavate andmete parandamist. 
 

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK 

2.1. Selts töötleb isikuandmeid ainult enda õiguspäraste põhikirjaliste eesmärkide ja halduslepingust 
tulenevate ülesannete saavutamiseks ning ainult ulatuses, mis on nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalik.  
 
2.2. Põhikirjast ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitud halduslepingu(te)st tulenevalt on 
tegevusteks, mille kaudu selts oma eesmärke teostab: 

2.2.1.  ulukihoolde ja jahindusalaste koolituste, s.h laskekoolituse korraldamine; 

2.2.2.  jahindusalaste ürituste läbiviimine; 

2.2.3.  sportliku jahilaskmise ning teiste jahindusega seotud spordialade arendamine; 
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2.2.4.  jahindusorganisatsioonide tegevuse arendamine; 

2.2.5.  jahindusega seotud huvi- ja erialaühenduste loomine ning arendamine; 

2.2.6.  avalik-õiguslike asutuste poolt delegeeritud kohustuste ja õiguste täitmine avalikes huvides, s.h 
halduslepingute sõlmimine ja täitmine; 

2.2.7. riigi ja kohalike omavalitsuste, avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikutega tsiviillepingute  
sõlmimine ja täitmine; 

2.2.8. koostöö arendamine riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega, kaitseväe ja Kaitseliidu 
struktuurüksustega ning teiste riiklike ja ühiskondlike organisatsioonidega; 

2.2.9. oma liikmete esindamine suhetes teiste isikutega, sealhulgas riigiasutuste ja kohalike 
omavalitsustega; 

2.2.10.  jahindusega seotud dokumentide väljastamine ning sellekohaste registrite pidamine; 

2.2.11.  jahikülaliste vastuvõtmine ja jahiturismi korraldamine; 

2.2.12.  jahindusalase teabe kogumine ja levitamine; 

2.2.13.  jahindusalaste trükiste väljaandmine ja muu kirjastustegevuse korraldamine; 

2.2.14. jahindusalaste eetiliste ja kultuurilooliste väärtuste tutvustamine ning jahiteaduse  
arendamine; 

2.2.15.  osavõtt looduskaitsealasest tegevusest ja maaelu korraldamisest; 

2.2.16. osavõtt ulukikahjustuste ennetamise, vähendamise ja hüvitamisega seotud tegevuse 
korraldamisest; 

2.2.17.  osalemine jahindusega seotud teadustöös; 

2.2.18.  osalemine jahindusega seotud õigusaktide väljatöötamisel; 

2.2.19.  Seltsi esindamine Euroopa Liidu Jahindusorganisatsioonis (FACE) ning teistes rahvusvahelistes 
organisatsioonides ja institutsioonides ning koostöö arendamine nendega; 

2.2.20.  jahitarvete ning jahisaaduste vahendamine ning realiseerimine; 

2.2.21.  relva- ja lõhkematerjaliseadusest tulenevate tegevusluba nõudvate tegevuste teostamine, 
sealhulgasrelva ja laskemoona käitlemise ning lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemisega 
seotud teenuste osutamine Seltsi liikmetele ja teistele isikutele. 
 
3. ANDMESUBJEKTID JA ANDMETÖÖTLUS 

3.1. Andmesubjektideks on eelkõige seltsile kirju, päringuid, loa-, tunnistuse või hoiustamistaotlusi 
esitavad isikud, koolitustel ja eksamitel osalevad isikud, seltsi liikmeks olevad isikud ning seltsiga töö- 
või võlaõiguslikus suhtes olevad isikud või nende esindajad. 
 
3.2. Punktides 2.1 ja 2.2. sätestatud eesmärkidel töötleb Selts alljärgnevaid isikuandmeid: 

3.2.1. isiku eesnimi ja perekonnanimi; 

3.2.2. isiku pilt või foto;  

3.2.3. isikukood (või välismaalase puhul identifitseerimisnumber); 

3.2.4. kontaktandmed (e-post ja telefoni number); 

3.2.5. elukoha ja aadressiandmed; 

3.2.6. isiku allkiri; 
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3.2.7. jahiorganisatsiooni kuuluvus; 

3.2.8. välismaalase puhul riik, mille kodanik ta on; 

3.2.9. töölepingus või võlaõiguslikus lepingus sätestatud isikuandmed. 
 

3.3. Punktides 2.1 ja 2.2. sätestatud eesmärkidel töötleb selts ka muid andmed isikute kohta:  

3.3.1. turvakaamerate vahendusel liikumise jälgimine EJS avalikes ruumides; 

3.3.2. andmed isikuga seotud jahipiirkondade kohta; 

3.3.3. teenusepakkuja vahendusel veebilehe külastajate logi (IP aadressid ja külastamise kellaaeg); 

3.3.4. isikute poolt vabatahtlikult täiendavalt teatavaks tehtud isiku- või muud andmed. 

 

3.4. Seltsi punktides 2.1 ja 2.2 sätestatud eesmärkide hulka ei kuulu delikaatsete või eriliigiliste 

isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on seltsile pandud halduslepinguga 

või tuleneb seadusest. 

 

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALLIKAD, ALUSED JA ULATUS 

 

4.1. Isikuandmete allikaks on üldjuhul andmesubjekti poolt esitatav teave.  

 

4.2. Isiku nõusolekul võib isikuandmete allikaks olla avalik andmebaas, register või otsingumootor. 

Üksnes isiku nõusolekul halduslepinguga võetud ülesannete täitmiseks, kogub selts isiku kohta teavet 

pöördumise alusel riiklikest või piiratud kättesaadavusega registritest.  

 
4.3. Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku algatus (taoltus, avaldus, märgukiri) või Seltsi 

ettepanek isikuandmete edastamiseks punktides 2.1 ja 2.2 sätestatud eesmärkide teostamise 

võimaldamiseks. Isikuandmete kogumiseks kasutab selts elektroonilisi ja paberkandjal ankeete.  

 
4.4. Kui isikuandmete allikaks on andmesubjekti poolt esitatav teave (taotlus, avaldus või märgukiri) 

eeldatakse tema nõusolekut tema poolt esitatud andmete töötlemiseks.  

 
4.5 Kui seaduses, halduslepingus või põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks on vajalik töödelda 

täiendavaid isikuandmeid, peab isik andma nõusoleku, mis: 

4.5.1. on selgelt eristatav, arusaadav ja võimalikult lihtsas keeles; 

4.5.2. on antud vabatahtlikult ja menetluse läbiviimise eelduseks; 

4.5.3. sisaldab andmete töötlemist puudutavat informatsiooni; 

4.5.4. sisaldab andmete säilitamise ajavahemikku; 

4.5.5. mitmel töötlemise eesmärgil antud iga eesmärgi kohta eraldi. 

 
4.6. Punktis 4.5 sätestatud nõusolek on andmesubjekti poolt igal ajal tagasi võetav ning nõusoleku 

tagasivõtmine toimub selle andmisega samas vormis. 

 
4.7. Kui isikuandmete töötlemine ei ole enam vajalik või põhjendatud seaduses, halduslepingus või 

põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks, võib isik nõuda enda andmete Seltsi registritest ja 

andmebaasidest kustutamist ning paberdokumentide hävitamist (õigus olla unustatud).  
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5. KOLMANDAD ISIKUD, KELLELE ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA TÖÖTLEMINE ON LUBATUD 

 
5.1 Üldjuhul ei edasta selts isikuandmeid või andmesubjektiga seotud muid andmeid kolmandatele 

isikutele.  

 
5.2. Selts võib edastada isikuandmeid järgmistele isikutele: 

5.2.1. lepingu partneriteks olevad piirkondlikud jahindusseltsid ja -liidud, kui andmete töötlemine on 

seotud nende lepingust tulenevate ülesannete täitmisega  

5.2.2. Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet või muu avaliku 

võimu asutus, kellel on ametiülesannetest tulenevalt andmetele õigustatud huvi; 

5.2.3.  isikud, kes on seotud seltsiga sõlmitud lepingute täitmisega (näiteks makse-, side-, 

õigusabi- või IT-teenuste osutaja); 

5.2.4.  andmesubjektide esindajad, kelle isikuandmed selts töötleb. 

 

5.3. Selts võib isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu paiknevasse riiki, mida Euroopa 

Komisjon ei ole tunnistanud piisava andmekaitsetasemega riigiks (edaspidi kolmas riik) üksnes 

punktides 5.2.2 või 5.2.3 sätestatud isikutele. Andmete kolmandasse riiki esitamise otsustab juhatus 

andmekaitse Inspektsiooni või andmekaitseametniku heakskiidul.  

 

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

 

6.1. Andmesubjektil on õigus saada teavet ning muuta või parandada tema kohta käivaid isikuandmeid. 

Andmesubjekti soovil teeb selts andmesubjektile teatavaks: 

6.1.1. isikuandmete töötlemise eesmärgi; 

6.1.2. isikuandmete koosseisu ja allikad; 

6.1.3. kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud; 

6.1.4. kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud; 

6.1.5. isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud 

kontaktandmed. 

 
6.2. Võimalusel väljastab selts andmed või teabe andmesubjekti soovitud viisil ja kujul. 

 
6.3. Andmete või teabe andmisest keeldumisest teavitab selts andmesubjekti avalduse saamise 

päevale järgneva viie tööpäeva jooksul, põhjendades keeldumise alust. 

 
6.4. Andmesubjekt võib nõuda seltsilt ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike  

isikuandmete täiendamist. 

 
6.5. Andmesubjekt võib nõuda enda kohta käivate andmete ülekandmist tema poolt viidatud isikule, 

ühingule või asutusele. Selts viib andmete ülekandmise läbi hiljemalt ühe kuu jooksul, alates 

vastavasisulise nõude saamisest. Andmete ülekandmisega seotud takistustest ja põhjustest 

teavitatakse isikut esimesel võimalusel. 
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7. TÖÖTLEJA JA TEMA KOHUSTUSED 

 

7.1. Seltsi poolt isikuandmeid töötlevad isikud peavad: 

7.1.1. töötlema isikuandmeid käesolevas korras, muus isikuandmete töötlemist reguleerivas tööandja 

sisekorras või halduslepingus sätestatud eesmärkidel ja tingimustel ning tööandja juhiste kohaselt; 

7.1.2. olema tutvunud käesoleva korraga ning teadma isikuandmete töötlemist reguleerivate 

õigusaktide, eelkõige Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse 

üldmäärus) üldpõhimõtteid ning vajadusel osalema tööandja poolt väljapakutud väljaõppel 

isikuandmete kaitse alal; 

7.1.3. hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid ka pärast 

töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töösuhte lõppemist. 

 
7.2. Kui selts on määranud andmekaitsespetsialisti, peavad isikuandmeid töötlevad isikud andmete 

töötlemisel arvestama lisaks punktis 7.1 sätestatule, ka tema poolt antud suunistega ning täitma tema 

poolt antud juhiseid.  

 
7.3. Selts kohustub: 

7.3.1. tagama isikuandmete töötlemise korralduse, andmetöötluse kooskõla kehtiva õigusega ning 

andmetöötluses osalevate seltsi töötajate andmekaitse-alase väljaõppe ja instruktaaži; 

7.3.2. rakendama isikuandmete kaitseks piisavaid turvameetmeid, tagamaks andmete terviklikkuse, 

käideldavuse ja konfidentsiaalsuse; 

7.3.3. sulgema juurdepääsu mittetäielikele või ebaõigetele isikuandmetele ning võtma nende 

täiendamiseks ja parandamiseks viivitamata kasutusele vajalikud abinõud;  

7.3.4. eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud isikuandmed mõistliku aja jooksul kustutama, 

hävitama või sulgema. 

 
8. ÕIGUSTE KAITSE JA KONTAKT 

 
8.1. Kui andmesubjekt leiab, et selts on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus 

pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega seltsi poole. Samuti on andmesubjektil õigus igal ajal 

pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 

 

8.2. Kui tuvastatakse isikuandmetele autoriseerimata juurdepääs (edaspidi andmeleke), piiratakse 

andmete kasutust viivitamata kuni andmelekke põhjuste ja kaasneva ohu ulatuse selgumiseni. 

Andmeleke dokumenteeritakse ning sellest teavitatakse andmesubjekti, seltsi juhatust, 

andmekaitsespetsialisti või andmekaitse inspektsiooni.  

 

8.3. Seltsi poolt on isikuandmete kaitsega seotud küsimustes kontaktisikuks Lea Truska, ejs@ejs.ee, 

602 5970. 

mailto:ejs@ejs.ee

