
ISIKUANDMETE KAITSE INFOLEHT
Isikuandmete kaitse seadus 3. jagu §25

Laatimispäivä

04.02.18

1a
Registripidaja

Nimi

MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing

Aadress

Hargo talu, Kuigatsi küla, Otepää vald, 68222 Valgamaa

Muud kontaktandmed

Juhatuse esinaine, tel. 5646 4349, info@vana-torihobune.ee 

2
Vastutav töötleja
/ Volitatud 
töötleja

Nimi

Juhatuse esinaine Ute Wohlrab / Tõuraamatupidaja
Aadress

Hargo talu, Kuigatsi küla, Otepää vald, 68222 Valgamaa

Muud kontaktandmed

tel. 5646 4349, info@vana-torihobune.ee 

3
Registri nimi

1. Mittetulundusühingu liikmete arvestus
2. Tori hobuse vana-tori suuna tõuraamat

4
Isikuandmete 
töötlemise 
eesmärk

1. Mittetulundusühingu liikmetest peetakse arvestust Mittetulundusühingute seaduse 3. peatüki 
alusel.

2. Tõuraamatut peetakse Euroopa Liidu Komisjoni poolt antud rakendusmääruse 2015/262 ning 
Veterinaar- ja Toiduameti poolt antud  tõuraamatupidaja ja jõudluskontrolli korraldaja ehk ”hobuse
identifitseerimisdokumente väljastava asutuse”  tegevusloa (k.a. tunnustatud aretusprogramm ja 
jõudluskontrolli korraldamise kord) alusel. Tõuraamatupidaja ja jõudluskontrolli korraldaja 
tegevusloa aluseks on  Euroopa Nõukogu direktiiv 90/425/ETY, mis asendatakse 01.11.2018 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 2016/1012. 

3. Tunnustatud aretusorganisatsioon MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing korrastab lepinguliselt EL 
rakendusmäärus 2015/262 art. 40 alusel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 
Põllumajandusloomade registris (Hobuslaste register keskandmebaasi mõistes) selliste eesti 
raskeveo tõugu hobuste andmeid, kes paiknevad Eestis, aga kelle andmehaldaja/tõuraamatupidaja 
on Soome tegevusloaga aretusühing Eestin Raskaat Vetohevoset ry.

5
Registri 
andmesisu

1. Mittetulundusühingute seaduse §12 alusel juhatus korraldab mittetulundusühingu liikmete 
arvestuse. Arvestuses töödeldavad andmed: liikme nimi, aadress ja teised kontaktandmed. Lisaks 
küsitakse liikmete omandiks olevate vana-tori suuna tõuraamatusse registreerimiseks kõlblike 
hobuste nime ja UELN-numbrit.

2. Komisjoni rakendusmääruse 2015/262 art.2 määritletud ”loomapidaja” või ”loomaomaniku” nime 
ja aadressi kannab väljastav asutus art. 38, punkt 1 i) alusel oma andmebaasi ehk tõuraamatusse. 
Mainitud rakendusmääruse art. 38 punkt 2 alusel on andmete säilitusaeg vähemalt 2 aastat pärast 
hobuse surmast teatamisest või vähemalt 35 aastat andmete registreerimisest.  ”Loomapidajalt” või
”loomaomanikult” ei nõuta liikmelisust MTÜs Vana-Tori Hobuse Ühing.

3. Komisjoni rakendusmääruse 2015/262 art.2 määritletud ”loomaomaniku” isikukood on vajalik 
omanikuandmete sisestamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 
Põllumajandusloomade registrisse (Hobuslaste register keskandmebaasi mõistes) EL 
rakendusmääruse 2015/262 art. 40 alusel. Isikukoodi ei näideta registri avalikus vaates.

6
Regulaarsed 
andmeallikad

Andmeid saadakse:
 otse isikult endalt;
 tõuraamatuandmete haldamise üleandmise teel tori hobuse TA-suuna tõuraamatupidaja MTÜ Eesti

Hobusekasvatajate Seltsi tõuraamatust Komisjoni rakendusmääruse 2015/262 art. 38 alusel;
 omavahelise lepingu ja EL rakendusmääruse 2015/262 art. 40 alusel Soome tegevusloaga 

aretusühingult Eestin Raskaat Vetohevoset ry.
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7
Andmete 
regulaarsed 
väljastamised

 Isikuandmete kaitse seaduse 3. jagu §27 alusel andmesubjekti soovil tehakse temale teatavaks tema 
kohta käivad isikuandmed, nende liigid jne. 

 Andmeid väljastatakse tori hobuse TA-suuna tõuraamatupidajale MTÜ Eesti Hobusekasvatajate 
Selts.

 EL rakendusmääruse 2015/262 art. 40 alusel andmeid väljastatakse Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti Põllumajandusloomade registrisse (Hobuslaste register keskandmebaasi 
mõistes).

8
Andmete 
väljastamine 
väljaspoole EL 
või EMÜ

Ei toimu.

9
Registri 
kaitsmise 
põhimõtted

A Manuaalne materjal

Materjali säilitatakse lukustatud eluruumides.

B Informaatiotehnoloogia andmetööstus

 Tõuraamat on avalik aadressil http://touraamat.vana-torihobune.ee/
 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Põllumajandusloomade registrisse (Hobuslaste 

register keskandmebaasi mõistes) on avalik aadressil https://ariel.pria.ee/hobu/
 Meili teel saabuvaid isikuandmeid töötlevad oma isiklikes arvutites juhatuse esinaine ja 

tõuraamatupidaja.

Töödeltavad isikuandmed pole delikaatsed isikuandmed.
10
Andmesubjekti
õigus saada 
teavet

Isikuandmete kaitse seaduse § 27 alusel:
Andmesubjektil on õigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitus selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid 
töödeldakse. Andmesubjekti soovil peab vastutav töötleja andmesubjektile teatavaks tegema: 

1) tema kohta käivad isikuandmed ja asjaomaste isikuandmete liigid;
2) isikuandmete päritolu käsitleva olemasoleva teabe; 
3) isikuandmete töötlemise eesmärgi ja õigusliku aluse; 
4) vastuvõtjad või nende kategooriad, kellele andmesubjekti isikuandmeid on avalikustatud; 
5) kavandatava isikuandmete säilitamise tähtaja või säilitamise tähtaja määramise alused; 
6) õiguse taotleda vastutavalt töötlejalt andmesubjekti isikuandmete parandamist, kustutamist või nende

töötlemise piiramist; 
7) õiguse esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus ning Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed. 

Andmesubjekti tuleb esitada vastav soov kirjalikult MTÜ juhatuse esinaisele.

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon

11
Õigus taotleda 
andmete 
parandamist, 
kustutamist või 
töötlemise 
piiramist

Igal ühel on võimalus taotleda kirjalikult MTÜ´lt Vana-Tori Hobuse Ühing enda isikuandmete parandamist, 
kustutamist või nende töötlemise piiramist, esitades selleks kirjaliku soovi juhatuse esinaisele.

12
Isikuandmete 
töötlemine muul 
eesmärgil

Isikuandmete töötlemisel muul eesmärgil võrreldes sellega, mille jaoks isikuandmed algselt on kogutud, 
teavitab vastutav töötleja andmesubjekti kõnealusest muust eesmärgist ja tema õigustest, sealhulgas õigusest 
esitada vastuväiteid.

https://ariel.pria.ee/hobu/
http://touraamat.vana-torihobune.ee/
http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon

