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Juhis isikuandmete töötlemiseks 
 
1. Registripidajad töötlevad domeenidega seotud isikuandmeid vaid Registrilepingus ja 
Domeenireeglites kirjeldatud eesmärkidel, viisil ja ulatusel. 
 
2. Registripidaja on kohustatud kaitsma isikuandmete kaitse seaduses ja käesolevas 
Registrilepingus sätestatud nõuete kohaselt järgmisi isikuandmeid: 
2.1 füüsilisest isikust Registreerija eesnime(d) ja perekonnanime, isikukoodi ja/või 
su ̈nniaega, postiaadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi; 
2.2 Halduskontakti nime, isikukoodi ja/või sünniaega, elukoha aadressi, 
telefoninumbrit ja e-posti aadressi; 
2.3 Füüsilisest isikust Tehnilise kontakti nime, isikukoodi ja/või sünniaega, aadressi, 
telefoninumbrit ja e-posti aadressi. 
 
3. Registripidaja nõustub ja kohustub hoidma tema poolt kogutud ja teatavaks saanud 
isikuandmeid konfidentsiaalsetena ning kasutama isikuandmeid vaid Registripidaja 
rollist tulenevate ülesannete täitmiseks. 
 
4. Registripidaja vastutab ja on kohustatud järgima, et isikuandete kogumise ja 
töötlemise viisid on kooskõlas asjakohaste õigusaktidega, Registripidaja 
sisedokumentidega reglementeeritud ja kooskõlas üldtunnustatud praktikatega. 
 
5. Registripidaja võib edastada tema valduses olevaid isikuandmeid järgmistele 
isikutele:  
5.1 Eesti Interneti Sihtasutusele; 
5.2 Isikule, kellele isikuandmed kuuluvad (andmesubjektile). 
 
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 kinnitab kirjalikult perioodiliselt üks kord aastas Eesti Interneti 
Sihtasutusele, et ta järgib Registrilepingus sätestatud ja isikuandmete kaitse seadusest 
tulenevaid isikuandmete kaitse nõudeid. 


