
Osaleja ees- ja perekonnanimi:

Kuupäev:

Sünnikuupäev:

Telefon:

E-posti aadress:

Mina, allakirjutanu,

osaleja loetav allkiri

b) Olen nõus minust võistluse ajal kujutiste (eelkõige fotode, videosalvestiste) tegemisega korraldaja
poolt või tema ülesandel ning nende kasutamise ja avaldamisega korraldaja poolt vastavalt
nõusolekus ja isikuandmete töötlemise põhimõtetes toodule. Nõusolek hõlmab fotode, video-
materjalide või muude kujutist sisaldavate vormide ajaliselt ja territoriaalselt piiramata ja tasuta
kasutamist ja avaldamist mis tahes vahendi või meediakanali kaudu korraldaja teavituslikel,
reklaami- ja aruandluse eesmärkidel.

osaleja loetav allkiri

a) kinnitan, et olen tutvunud võistluse „Noor Automehaanik 2023” (edaspidi „võistlus”) 
reeglitega, nõustun võistluse tingimustega ja soovin osaleda võistlusel, mida korraldab Inter Cars 
Eesti OÜ (registrikood 12766718) ja Ungaris toimuva rahvusvahelise finaali puhul Inter Cars Eesti 
OÜ ühiselt Inter Cars S.A.-ga (registreeritud Poola Vabariigis registrikoodiga 1181452946) (edaspidi 
Inter Cars Eesti OÜ ja Inter Cars S.A eraldi või koos nimetatud kui „korraldaja”). Ühtlasi kinnitan, et 
olen tutvunud võistluse isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja olen nõus, et korraldaja 
töötleb minu isikuandmeid seoses võistluse korraldamisega ja auhindade väljastamisega. Olen 
teadlik, et ilma isikuandmete esitamiseta ja töötlemiseta ei ole võimalik võistlusel osaleda.

VÕISTLUSE „Noor Automehaanik 2023” 

OSALEJA KINNITUS



Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Vastutavad isikud ja kontaktandmed

Isikuandmete vastutav töötleja on võistluse korraldaja Inter Cars Eesti OÜ (registrikood 12766718). 
Rahvusvahelise finaali raames töödeldavate isikuandmete osas on Inter Cars Eesti OÜ ja Inter 
Cars S.A. (registreeritud Poola Vabariigis registrikoodiga 1181452946) kaasvastutavad töötlejad, sest 
rahvusvahelise finaali (4. voor) korraldatakse ühiselt Ungaris. Vastutavate töötlejatega saab 
isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta e-posti aadressil 
andmekaitse@intercars.eu.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused ning isikuandmete kategooriad

Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid, st ees- ja perekonnanime, sünniaega, kontaktandmeid 
ning võistluse tulemusi võistluse korraldamise ja auhindade väljastamise eesmärgil. Isikuandmete 
töötlemine toimub osaleja nõusoleku alusel. Isikuandmete andmine on vabatahtlik, kuid vajalik 
võistlusel osalemiseks, st ilma vastavaid andmeid esitamata ei ole võimalik võistlusel osaleda.

Korraldaja võib avaldada osaleja ees- ja perekonnanime kõigis võistlusega seotud teadetes, 
ülevaadetes ning teabes võistluse ja selle tulemuste kohta. Isikuandmete avaldamine toimub 
korraldaja õigustatud huvi alusel, mis seisneb võistluse tulemuste ja osalejate teatavaks tegemises 
ning läbipaistva võistluse korraldamises.

Korraldaja teeb võistluse ajal osalejast pilte ja videosalvestusi (kujutis) ja kasutab võistluse ajal 
tehtud osaleja kujutisi ka peale võistluse lõppu juhul, kui osaleja on selleks andnud eraldiseisva 
nõusoleku. Nõusolek hõlmab fotode, videomaterjalide või muude osaleja kujutist sisaldavate 
vormide ajaliselt ja territoriaalselt piiramata ja tasuta kasutamist ja avaldamist mis tahes vahendi 
või meediakanali kaudu korraldaja teavituslikel, reklaami- ja aruandluse eesmärkidel. Selle 
puhul võidakse osaleja kujutist kasutada, paljundada, avaldada, levitada või muul viisil töödelda, 
sh ka koos teiste isikute piltidega, elektrooniliste vahendite abil ja mis tahes 
meediakanalite kaudu, eelkõige veebilehekülgedel, brošüürides, infolehtedel või muudes 
korraldaja infomaterjalides või korraldaja tellitud reklaamides, kus käsitletakse võistlusi. 
Osaleja kujutiste töötlemine toimub osaleja nõusoleku alusel ja nõusoleku andmine on 
vabatahtlik.

Isikuandmete edastamine

Korraldaja saab või edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes on võistluse korraldamisega 
seotud, vastavateks isikuteks on koolid ja/või õpetajad, kes edastavad registreerimise ankeedi 
korraldajale, Inter Cars S.A., võistluse sponsorid või muud korraldajale teenust pakkuvad isikud.

Isikuandmete töötlemine toimub Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (sh Suurbritannia ja 
Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi) piires ja korraldaja ei edasta isikuandmeid Euroopa Liidust/
Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

Isikuandmete säilitamise periood

Korraldaja ei töötle andmeid kauem kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate 
eesmärkide täitmiseks. Andmeid säilitatakse üldjuhul kuni võistluse lõppemiseni, riikliku finaali ja 
rahvusvahelisse finaali jõudnud ja osalenud osalejate andmeid säilitatakse kuni 6 aastat. 
Rahvusvahelise finaali võitnud osalejate andmeid säilitatakse tähtajatult.

Andmete turvalisus

Korraldaja tagab kohalduva õiguse raames osaleja andmete konfidentsiaalsuse ning rakendab 
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, 
ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise 
eest.

mailto:andmekaitse@intercars.eu


Korraldaja võib isikuandmete töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab 
korraldaja, et isikuandmete töötlemine toimub korraldaja juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva 
õigusega ja käesolevate põhimõtetega ning rakenduvad nõuetekohaseid turvameetmeid.

Andmesubjekti õigused

Osalejal on õigus saada igal ajal teavet tema isikuandmete töötlemise kohta ja õigus küsida 
töödeldavatest isikuandmetest koopiat.

Osalejal on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul 
põhjusel ebatäpsed. Osalejal on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist ja õigus nõuda oma 
isikuandmete töötlemise piiramist, kui see on kooskõlas kohalduva õigusega. Osalejal on õigus igal 
ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui isikuandmete töötlemine põhineb 
õigustatud huvil. Osalejal on õigus saada oma isikuandmed, mida ta on korraldajale esitanud ning 
mille töötlemine toimub nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas 
masinloetavas vormis.

Osalejal on õigus võtta tagasi enda antud nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku 
tagasivõtmisel ei töötle korraldaja enam osaleja isikuandmeid eesmärgil, mida tehti vastava 
nõusoleku alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise õigust enne nõusoleku 
tagasivõtmist.

Osalejal on õigus igal ajal pöörduda oma isikuandmete kasutamise osas sooviga oma õiguste 
rakendamiseks või kaebusega korraldaja poole e-posti aadressil andmekaitse@intercars.eu. Lisaks 
on osalejal õigus pöörduda kaebusega ka Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või 
pädeva kohtu poole.

Korraldaja vastab osaleja esitatud taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates 
taotluse saamisest. Vajadusel võib korraldaja vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest 
eelnevalt osalejat.
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