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1. Isikuandmete vastutav töötleja on Coral Travel
Estonia OÜ (reg.kood 16194673), aadress: Liivalaia
22, Tallinn 10118, Eesti (edaspidi Reisikorraldaja).
Reisikorraldaja vastutab esitatud isikuandmete ja
nende töötlemise eest vastavalt seadusandluse
sätetele.
2. Reisikorraldaja kontaktandmed:
E-post: info@coraltravel.ee
Telefon: +372 60 23 110 või +372 63 23 111
Reisikorraldaja töötleb Reisija (edaspidi ka
andmesubjekt) isikuandmeid lepingute sõlmimise ja
täitmise eesmärgil, teenuste osutamiseks ja
arvelduseks osutatud teenuste eest ning seoses
esitatud
pretensioonide
lahendamisega.
Reisikorraldaja säilitab andmesubjektide andmeid
sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui
10 aastat.
3. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete
vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks
tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse
üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse
seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu
õigusaktidega.
Isikuandmete töötlemise alus tuleneb Isikuandmete
kaitse üldmääruse § 6 lõike 1 punktidest a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma
isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti
osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu
sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt
andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava
töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava
töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral,
välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles
andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused,
mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui
andmesubjekt on laps.
4. Lepingu punktis 1 määratud eesmärkidel töötleb
Reisikorraldaja järgmiseid Reisija andmeid: isikukood,
elukoht (aadress), perekonnanimi, nimi, e-posti
aadress, telefoninumber, isikut tõendava dokumendi
andmeid – väljaandmise kuupäev, koht, number,
sünniaeg, sugu, kodakondsus, dokumendi välja

andnud riik, maksete andmed ja muud turisti poolt
esitatud andmed, samuti muu informatsioon, mis on
seotud reisiteenuste lepingute täitmisega.
5. Reisija õigused:
5.1 saada informatsiooni oma isikuandmete
töötlemise kohta;
5.2 tutvuda Reisikorraldaja poolt töödeldud
isikuandmete;
5.3 nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist;
5.4 nõuda oma isikuandmete kustutamist („õigus
olla unustatud“);
5.5 nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
5.6 õigus andmete ülekandmiseks;
5.7 kui Reisikorraldaja töötleb Reisija isikuandmeid
Reisija nõusoleku alusel, siis on Reisijal õigus igal
ajal nõusolek tagasi võtta;
5.8 nõuda, et tema suhtes ei oleks vastu võetud
otsus, mille aluseks on ainult automaatne
andmete töötlemine ja nimetatud otsuse
muutmist.
6. Reisijal on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda
Andmekaitse Inspektsiooni poole: www.aki.ee,
aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn, tel. +372 627 4135,
e-post info@aki.ee
7. Reisiteenuse lepingu täitmise eesmärkidel omab
Reisikorraldaja õigust edastada Reisija isikuandmeid
kolmandatele isikutele, kes osutavad reisiga seotud
teenuseid, haldavad IT-programme, teostavad
raamatupidamist ja muid teenuseid.
8. Reisija isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel
rakendab Reisikorraldaja organisatoorseid ja tehnilisi
meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku
või
ebaseadusliku
hävitamise,
muutmise,
avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku
töötlemise eest.
9. Reisikorraldaja edastab Reisija isikuandmeid
õiguskaitseorganitele,
politseile
ja
järelvalveorganitele, kui seda nõuab kehtiv
seadusandlus või Reisikorraldaja õiguste tagamise
eesmärkidel, samuti klientide, personali ja
Reisikorraldaja omandi ohutuse tagamiseks.
10. Reisikorraldaja töötleb Reisija isikuandmeid
mitte kauem, kui seda nõuavad andmetöötlemise
eesmärgid või vastavad õigusaktid, kui nendes ei ole
määratud pikemat andmete säilitamine tähtaega.
11. Reisija
kannab
täielikku
vastutust
Reisikorraldajale edastatud andmete täpsuse ja
õigsuse osas, kaasaarvatud enda ja või teiste isikute
andmed. Reisija, kes esitab või muul viisil töötleb
isikuandmeid (kaasaarvatud enda ja/või teiste isikute
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isikuandmeid) kinnitab, et omab õigust sellisel kujul
andmeid töödelda ja võtab täieliku vastutuse kahju
eest, mis võivad tekkida Reisikorraldajal ja/või
kolmandatel isikutel seoses taolise andmete
ebaseadusliku töötlemisega.
12. Reisikorraldaja töötleb Reisija poolt edastatud
isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel ainult
pärast Reisija selgesõnalist nõusolekut. Reisijal on
alati õigus keelduda oma andmete kasutamisest
turunduslikel eesmärkidel või oma nõusolek tema
isikuandmete
töötlemise
osas
turunduslikel
eesmärkidel tagasi võtta, edastades vastav taotluse eposti teel aadressile: info@coraltravel.ee.
Olen nõus, et minu poolt esitatud isikuandmed
(nimi,
perekonnanimi,
e-posti
aadress,
telefoninumber)
kasutatakse
otseturunduse
eesmärkidel.

---------------------------------------------Reisija nimi ja allkiri

2

