
Raffaello kaubandusliku loterii „Armas kevadkingitus“ privaatsusteavitus 

1. Raffaello kaubandusliku loterii „Armas kevadkingitus“ (edaspidi: kampaania) raames töötleb osalejate 

isikuandmeid kampaania korraldaja kui isikuandmete vastutav töötleja Sensesest OÜ, 

registreerimisnumbriga 1253988, aadressiga Mõisa tee 1, 90401 Uuemõisa, Haapsalu, Eesti  

andmebaasis (edaspidi: vastutav töötleja).  

 

2. Vastutava töötleja õiguslik alus kampaanias osaleja isikuandmete töötlemiseks on osalejaga sõlmitud 

lepingu täitmine, millega tutvumist on osaleja kinnitanud kampaaniasse registreerimisel. Isikuandmete 

(ees- ja perekonnanime, vanuse, kontakttelefoni) töötlemise eesmärk on kampaania läbiviimine, mis 

seisneb osalejate haldamises, võitjate loosimises, nendega kontakti saamises ja auhinna üleandmises.  

 

3. Osaleja isikuandmeid töötlevad vastutav töötleja ja tema töötajad. Õigusaktidest tulevalt võib 

vastutaval töötlejal olla kohustus avaldada osaleja isikuandmeid riigiasutustele. Vastutav töötleja võib 

avaldada isikuandmeid usaldusväärsetele teenusepakkujatele kui volitatud töötlejatele, nagu IT-

teenuste pakkujad või kui eraldiseisvatele vastutavatele töötlejatele, nagu reisibürood, post, auhinna 

kullerid. 

 

4. Vastutava töötleja korraldatud kampaanias osalemiseks, peab osaleja esitama oma isikuandmed. Kui 

kampaaniareeglites nõutud isikuandmeid ei esitata, ei ole vastutaval töötlejal õigust osalejat 

registreerida ja osaleja ei saa kampaanias osaleda. Kampaania korraldajal peab olema võimalik isikut 

võitja loosimiseks ja auhinna kätte toimetamiseks tuvastada. Seetõttu töötleb vastutav töötleja 

kampaania läbiviimise eesmärgil järgmisi andmeid: 

4.1. ees- ja , perekonnanimi ja vähemalt üht liiki kontaktteabe, et isikut võidu korral tuvastada; 

4.2. kampaaniatoote ostmise tõend (ostutšekk), et tagada õiglane kampaania, kontrollida ostu ja 

kampaania registreeringu autentsust ning anda võitjale auhind. Kui vastutavale töötlejale ei 

tõendata kampaaniatoote ostmise tõestust vastavalt kampaaniareeglites nõutule, ei saa vastutav 

töötleja auhinda välja anda. 

 

5. Võitmise korral avaldatakse veebilehel vastavalt kampaania reeglitele isiku ees- ja perekonnanimi (et 

tagada õiglane ja selge kampaaniakorraldus ning võitja teavitamine) ainult osaleja eelneva nõusoleku 

alusel. Kui registreerimisel ei ole osaleja nõusolekut andnud, avaldatakse ainult võitnud ostutšeki 

number, ilma võitja ees- ja perekonnanimeta. 

 

6. Igal osalejal on õigus: 

6.1. saada teavet selle kohta, kas tema isikuandmed on registreeritud, ja juurdepääsu tema 

registreeritud isikuandmetele; 

6.2. kampaaniasse esitatud isikuandmeid muuta või täiendada; 

6.3. piirata oma isikuandmete töötlemist; 

6.4. isikuandmete ülekandmisele ehk saada vastutavale töötlejale esitatud isikuandmetest koopia 

struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning taotleda nende isikuandmete 

edastamist teisele vastutavale töötlejale, tingimusel et isikuandmete töötlemine põhineb osaleja 

nõusolekul või lepingu täitmiseks ja on automatiseeritud; 

6.5. mis tahes ajal võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei 

mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist;  



6.6. esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele; 

6.7. taotleda oma isikuandmete kustutamist kooskõlas GDPR-i artikliga 17, näiteks kui isikuandmete 

töötlemine ei ole ülalnimetatud eesmärkidel vajalik või kui ei esine õiguslikku alust isikuandmete 

töötlemiseks; 

6.8. esitada kaebus vastutavale töötlejale e-posti aadressil kampaania@senses.ee või kohalikule 

andmekaitseasutusele (Eestis - Andmekaitse Inspektsioon; info@aki.ee), kui osaleja leiab, et  tema 

isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. 

7. Osaleja isikuandmed (sh avaldatud võitjate nimed) kustutatakse pärast võitjate väljaselgitamist ja 

auhindade üleandmist, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast viimast loosimist, v.a. juhul kui 

kohalduvatest õigusaktidest tulenevalt on vastutaval töötlejal kohustus isikuandmeid säilitada muu 

perioodi vältel. Kui isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktidest tulenevalt enam vajalik või kui 

vastutaval töötlejal pole enam õiguslikku alust isikuandmete säilitamiseks, kustutab vastutav töötleja 

selliseid isikuandmeid kohe. 

 

8. Osalejal on õigus lisainfo saamiseks pöörduda vastutava töötleja poole e-posti aadressil 

kampaania@senses.ee või telefoni teel numbril (+372) 5824 9673. Lõikes 5 kirjeldatud osaleja õiguste 

teostamiseks peab osaleja esitama  taotluse vastutavale töötlejale ühel järgmistest viisidest: 

8.1. saates käsitsi allkirjastatud avalduse tähitud kirjana vastutavale töötlejale lõikes 1 viidatud 

aadressile. Taotlus peab sisaldama konkreetse osaleja taotlust või osaleja kõigi andmete 

kustutamise palvet ning täpsustama osaleja nime, perekonnanime ja kontakttelefoni; 

8.2. saates digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressile kampaania@senses.ee. Taotlus peab 

sisaldama konkreetse osaleja taotlust või osaleja kõigi andmete kustutamise palvet ning 

täpsustama osaleja nime, perekonnanime ja telefoninumbri; 

8.3. isiklikult üle antud käsitsi allkirjastatud avaldus vastutava töötleja kontoris või suuliselt esitatud 

taotlus pärast osaleja isiku tuvastamist. Taotlus peab sisaldama konkreetse osaleja taotlust või 

osaleja kõigi andmete kustutamise palvet ning täpsustama osaleja nime, perekonnanime ja 

telefoninumbri. 
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