
 

 

 

 

 
 
KAASUS: ÕIGUSLIKU ALUSE VALIK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Spordiseadus § 2 
 
Spordi korraldamise ja edendamise ülesanne 
Sporti korraldavad ja edendavad riik, kohaliku omavalitsuse üksused ja spordiorganisatsioonid kogu 
rahva kehalise ja vaimse vormi, sportliku eluviisi, samuti noorte sportliku eneseteostuse eesmärgil. 
 
Kohtupraktika kohaselt täidab omavalitsuse poolt loodud spordi- ja puhkekeskus (sihtasutus) avalikku 
ülesannet, kuivõrd spordi ja puhkeaja veetmise võimaluste loomine on avalikes huvides ja seotud 
kohaliku omavalitsuse avalike ülesannetega. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Kohalik spordi- ja puhkekeskus vajab remonti ja kaalutakse ka uue keskuse rajamist. Ametnik A soovib 
enne keskuse uuendamist selgitada välja kohalike elanike soovid ja vajadused. A usub, et alustuseks 
peaks küsitlema senise spordikeskuse külastajaid. Selleks koostab A küsimustiku, milles küsib 
muuhulgas: 

(a) Kui vana Te olete? 
(b) Kui sageli Te spordi- ja puhkekeskust külastate? 
(c) Milliste spordialadega Te tegelete? 
(d) Milliste spordialadega Te veel sooviksite tegeleda? 
(e) Kas Te külastaksite Spordi- ja puhkekeskust sagedamini, kui seal saaks tegeleda ka eelmises 

punktis nimetatud spordialaga? 
 
A lisab, et vastajate vahel loositakse välja auhind. A usub, et nii saab ta küsimustikule rohkem vastuseid. 
Auhinna kättetoimetamiseks peab vastaja lisama oma nime ja koduse aadressi. 
 
Küsimustik on kättesaadav veebis spordi- ja puhkekeskuse kodulehel (loodud kasutades mõnda 
vastavat rakendust, näiteks Google Forms) ja paberkandjal spordi- ja puhkekeskuses. Paberkandjal 
küsimustikud saab külastaja pärast täitmist panna fuajees asuvasse suletud pappkarpi. 
 
Lisaks küsimustike vastustele uurib A spordi- ja puhkekeskuse uuenduste planeerimiseks 
Statistikaameti statistika andmebaasist kohalike elanike vanuselist, soolist ja hariduslikku statistikat. 
Erivajadustega sportlaste vajaduste paremaks kaardistamiseks vestleb A alustuseks X, Y ja Z-ga, kes 
on senist spordi- ja puhkekeskust kasutanud erivajadustega sportlased. Kuuldu põhjal koostab A 
ülevaatliku memo asjadest, mida peaks uue keskuse rajamisel erivajadustega sportlaste paremaks 
kaasamiseks arvestama (nimetamata X, Y ega Z nime). 
 
Küsimused: 

1. Millised isikuandmete töötlemise toimingud kirjeldatud protsessi käigus läbi viiakse? 
2. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus? 
3. Kas A on isikuandmete töötlemisel täitnud töötlemise „seaduslikkuse“ üldpõhimõtte nõudeid? 


