
Konfidentsiaalsuspoliitika 

Andmekontroller: isikuandmete kontrolleriks on SIA „ADgett“, 
juriidiline aadress: Vagonu 35-12, Riia, LV-1009, kontaktandmed, 
kuhu pöörduda isikuandmeid puudutavates küsimustes: Vagonu 
35-12, Riia, LV-1009, data@adgett.com, 2 7776697. 

Loteriis osaleja isikuandmete töötlemise eesmärgid: SIA 
„ADgett“ töötleb andmekontrolleri nimel isikuandmeid järgmistel 
eesmärkidel: loterii korraldamine ja läbiviimine vastavalt loterii 
tingimustele, sealhulgas loteriis osalejate identifitseerimine, loterii 
korraldamine, võitjate väljaselgitamine ja autasustamine, loteriid 
puudutava teabe esitamine. 

Isikuandmete töötlemise alused: SIA „ADgett“ kasutab 
isikuandmete töötlemiseks järgmisi aluseid:   
 Nõusolek: muu hulgas loteriis osalejate kontaktandmete 
kasutamise kohta loterii korraldamiseks, võitjate autasustamiseks 
ja nende teavitamiseks; kontrolleri õiguspäraste huvide järgimine: 
sealhulgas andmete säilitamine loteriis osalejate esitatud kaebuste 
läbivaatamiseks ja tõendite esitamiseks riigiasutustele. 

Võimalikud andmete saajad: SIA „ADgett“ võib loteriis osalejate 
isikuandmeid edastada järgmistele isikuandmete saajatele: 
koostööpartner „Colgate-Palmolive (Läti)“, registreerimisnumber: 
40003274802, juriidiline aadress: Duntes 23 А, Riia, Läti, LV-1005, 
eesmärgiga osutada loteriiteenust, samuti teistele 
koostööpartneritele, näiteks muu hulgas posti- või kullerteenuste 
osutajatele, kuid ainult auhindade saatmiseks. Andmete töötlemise 
tingimusi regileeritakse vastastikku sõlmitud lepingute alusel. 

Andmete töötlemise aeg: SIA „ADgett“ töötleb nimetatud 
isikuandmeid seni, kuni on saavutatud siinsetes tingimustes 
esitatud töötlemise eesmärgid. Andmeid säilitatakse LV 
normatiivaktide järgi viie aasta jooksul. 

Loteriis osaleja (subjekti) õigused: 

1. Loteriis osalejatel on õigus juurdepääsule oma esitatud ja 
töödeldud andmetele. See hõlmab juurdepääsu õigust 
sellistele isikuandmetele, nendest tasuta koopiate saamist 



(välja arvatud korduvad või ülemäärased taotlused), välja 
arvatud juhud, kui rakendatavate andmekaitset puudutavate 
õigusaktidega on teisiti ette nähtud, samuti õigus saada 
teavet selliste andmete töötlemise kohta, muu hulgas: 

1) sellise töötlemise eesmärgid; 
2) vastavate isikuandmete liigid; 
3) isikuandmete saajad või saajate liigid, eriti saajad, 
kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa 
majanduspiirkonda; 
4) ettenähtud säilitamise aeg, kui see ei ole teada, 
selle määramiseks kasutatavad kriteeriumid; 
5) õigus nõuda isikuandmete parandamist või 
kustutamist ning õigus vaidlustada nende töötlemine 
või nõuda töötlemise piiramist; 
6) õigus esitada kaebusi riiklikku andmeinspektsiooni; 
7) teave allikate kohta, kust andmed saadi, kui andmed 
pole saadud loteriis osalejalt; 
8) kõik automaatsed otsused (ilma isiku osaluseta 
tehtud otsused), sealhulgas otsused profiili 
koostamise, nende olemasolu, loogika, tähenduse ja 
tagajärgede kohta. 

Loteriis osalejaid teavitatakse eelnevalt vastavatest 
ettevaatusabinõudest, mis on seotud edastamisega, kui loteriis 
osalejate isikuandmed saadetakse edasi väljapoole Euroopa Liitu 
või Euroopa majanduspiirkonda. 

2. Loteriis osalejal on õigus oma isikuandmeid parandada, 
nõudes loteriis osalejalt puudutavate ebatäpsete, 
mittetäielike või aegunud isikuandmete õigeaegset 
parandamist. Kõik taotlused tuleb saata kirjalikult 
elektronposti aadressile: data@adgett.com. 

3. Loteriis osalejal on õigus ilma igasuguste negatiivsete 
tagajärgedeta tühistada oma nõusolek andmete töötlemise 
kohta ja paluda oma andmed kustutada. Pärast nõusoleku 
tühistamist ei osale loteriis osaleja enam loteriis. Teade 
sellise tühistamise kohta saadetakse elektronposti aadressil: 
data@adgett.com. 



SIA „ADgett“ võib keelduda isikuandmete kustutamisest, kui selline 
andmete töötlemine on vajalik järgmiseks: 

1) sõna- ja teabevabaduse kasutamine;  

2) SIA „ADgett“ juriidiliste kohustuste täitmine, mis 
on sätestatud SIA „ADgetti“ kasutatavates 
normatiivaktides; 

3) rahvatervise, teaduslike või ajalooliste uuringute 
huvides või statistilisel otstarbel;  

4) õigusnõuete esitamine, täitmine või järgimine. 

4. Loteriis osalejal on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist 
järgmistel juhtudel: 
1) loteriis osaleja vaidlustab töödeldud isikuandmete täpsuse 
– sel juhul piiratakse andmete töötlemine ajaga, mil SIA 
„ADgett“ võib isikuandmete täpsust kontrollida; 
 2) kui andmete töötlemise aluseks on SIA „ADgett“ 
õiguslikud alused, kuid loteriis osaleja vaidlustab töötlemise 
– sel juhul piiratakse andmete töötlemine ajaga, mil 
kontrollitakse, kas SIA „ADgetti“ õigusjärgsed alused on 
tähtsamad kui loteriis osaleja õigusjärgsed alused; 
3) loteriis osaleja vaidlustab ebaseaduslikult töödeldud 
isikuandmete kustutamise ja palub selle asemel andmete 
kasutamist piirata; 
4) SIA „ADgett“ ei vaja enam isikuandmeid töötlemiseks, kuid 
need on vajalikud loteriis osaleja jaoks õigusnõuete 
esitamiseks, kasutamiseks või järgimiseks, näiteks nõude 
esitamiseks kohtusse. 

 
Andmete töötlemise piiramine tähendab seda, et neid säilitatakse, 
kuid ei töödelda mingil muul moel. SIA „ADgett“ teavitab loteriis 
osalejat eelnevalt sellest, millal andmete töötlemise piirang 
lõpetatakse. 
  

5. Loteriis osalejal on õigus andmete ülekandmisele. Kui 
töötlemine toimub loteriis osaleja nõusolekul ja kui selline 
töötlemine toimub automaatselt, võib loteriis osaleja SIA 
„ADgettilt“ taotleda loteriis osalejaga seotud isikuandmete 
edastamist loteriis osalejale struktureeritud, üldtunnustatud ja 
masinloetaval kujul, et loteriis osaleja saaks selliseid 
isikuandmeid teisele andmekontrollerile edasi saata või 



edastada sellised isikuandmed otse teisele 
andmekontrollerile, kui see on tehniliselt võimalik. 

6. Loteriis osalejal on õigus esitada kaebus andmete töötlemise 
kohta riiklikku andmeinspektsiooni. 


