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Registrilepingu
LISA 4
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUDED
1. Registripidajad töötlevad domeenidega seotud isikuandmeid vaid Registrilepingus ja
Domeenireeglites kirjeldatud eesmärkidel, viisil ja ulatusel.
2. Registripidaja on kohustatud järgima käesolevas Registrilepingus, isikuandmete kaitse
seaduses, vastavas muus isikuandmete kaitsega seotud õigusaktis sätestatud juhul ja alustel
ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust (EL) nr 2016/679 (27.04.2016) füüsiliste isikute
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi: isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud
nõudeid järgmiste isikuandmete kohta:
2.1 füüsiilisest isikust Registreerija eesnime(d) ja perekonnanime, isikukoodi ja/või sünniaega
ja kodakondsusjärgset riigi nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi;
2.2 Halduskontakti nime, isikukoodi ja/või sünniaega ja kodakondsusjärgset riigi nime,
telefoninumbrit ja e-posti aadressi;
2.3 Füüsilisest isikust Tehnilise kontakti nime, isikukoodi ja/või sünniaega ja
kodakondsusjärgset riigi nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi.
2.4 Muud punktis 2.1-2.3 esitatud isiku isikut tõendava dokumendi, domeeninime ja selle
registreeringuga seotud isikuandmeid.
3. Registripidaja nõustub ja kohustub hoidma tema poolt kogutud ja teatavaks saanud
isikuandmeid organisatsiooni siseselt konfidentsiaalsetena ning kasutama isikuandmeid vaid
Registripidaja rollist tulenevate domeeniga seotud ülesannete ja EIS-i poolt esitatud juhiste
täitmiseks.
4. Registripidaja vastutab ja on kohustatud järgima, et isikuandmete kogumise ja töötlemise
viisid on kooskõlas asjakohaste punktis 2 viidatud õigusaktidega, käesoleva Registrilepinguga,
Registripidaja sisedokumentidega reglementeeritud ja kooskõlas üldtunnustatud praktikatega.
Juhul, kui registripidaja edastab või jagab käesolevas Registrilepingus sätestatud isikuandmeid
kolmandate isikutega1, on Registripidaja kohustatud tagama, et need isikud täidavad kõiki
Domeenireeglites ja käesolevas Registrilepingus tulenevaid nõudeid. Juhul, kui kolmandate
isikute poolt toimub käesolevas Registrilepingus sätestatud kohustuste rikkumine, vastutab
EIS-i ees selle rikkumise eest Registripidaja.
5. Registripidaja võib edastada tema valduses olevaid isikuandmeid järgmistele isikutele:
5.1 Eesti Interneti Sihtasutusele;
5.2 Isikule, kellele isikuandmed kuuluvad (andmesubjektile).
1

Registripidaja töötleb registrilepingu punkti 11.1 lähtuvalt isikuandmeid omal nimel ja vastutusel.
Kolmandad isikud on kõik need, kellega registripidaja jagab organisatsiooni väliselt käesoleva
registrilepingu alusel kogutud isikuandmeid ja kellega EIS pole registrilepingu alusel õigussuhtes.
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6. Registripidaja kohustub võtma tarvitusele meetmed ja tehnilised lahendused, mis on oma
hinnalt ja keerukuselt proportsionaalsed kaitstavate isikuandmete mahuga ja tagavad
isikuandmete kaitse isikuandmete kaitse seaduses nõutud määral. Eelnevast põhimõttest
lähtuvalt tagab registripidaja, et:
6.1 registripidajate personalile on loodud turvaline töökeskkond ja pandud kohustus järgida
töötades registripidaja poolt kehtestatud turvaprotseduure;
6.2 personalile tuletatakse regulaarselt meelde kehtestatud turvaprotseduuride järgimise
kohustuslikkust;
6.3 infotehnoloogilised varad, mida kasutatakse isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks, on
piisaval tasemel kaitstud varguse ja varade kahjustumise või hävinemise vastu;
6.4 infotehnoloogilised varad, mis on ühenduses arvutivõrkudega on piisaval tasemel kaitstud
lubamatu ligipääsu eest;
6.5 vajalikud meetmed on võetud kasutusele, et isikuandmed ei hävineks, nende terviklikkus
ei saaks kahjustatud ning kolmandad isikud ei pääseks ligi isikuandmetele nende edastamisel
Interneti või muu arvutitevahelise võrgu kaudu.
7. Registripidaja võib kolmandatesse riikidesse edastada käesolevas Registrilepingus
sätestatud isikuandmed vastuvõtjale väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi:
välisriik) üksnes juhul, kui see välisriik vastab isikuandmete kaitse üldmääruses toodud
nõuetele.
8. Isikuandmetega seotud rikkumise korral on Registripidaja kohustatud teavitama kirjalikult
EISi viivitamata ja esimesel võimalusel pärast rikkumise teada saamist.
9. Registripidaja on kohustatud tegema EIS-ga koostööd ja tagama, et registreerijale on
edastatud isikuandmete kaitse määrusest tulenevad teavitused tema õigustest ja muu
asjakohane vajalik teave ning vastama esimesel võimalusel registreerija esitatud päringutele.
10. Registripidaja on EIS-i soovil kohustatud talle esitama vastavalt
registrilepingus osutatud teenuse kohta andmekaitsealane mõjuhinnang.
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