
 

ÕIGUSTE TEOSTAMINE 

 
Andmesubjektil on seoses istuandmete töötlemisega  alljärgnevad õigused:  

 

1. Õigus saada teavet- andmesubjektil on õigus saada teavet tema kohta kogutud 

isikuandmete kohta. Andmesubjektil on võimalik saada teavet tema kohta kogutud 

isikuandmete kohta Elisa kliendiandmete töötlemise põhimõtetest ja/või 

iseteenindusbüroost. 

 

2.  Õigus tutvuda andmetega- andmesubjektil on võimalik tutvuda tema kohta kogutud 

andmetega Elisa kliendiandmete töötlemise põhimõtetes ja/või iseteenindusbüroos. 

 

3.  Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele- andmesubjektil on võimalik 

ebaõigeid andmed parandada iseteenindusbüroos või esitada Elisale sellekohane 

allkirjastatud sooviavaldus. Nime muutmiseks palume lisaks sooviavaldusele edastada 

ka isikut tõendava dokumendi koopia. 

 

4.  Õigus andmete kustutamisele- andmesubjektil on õigus nõuda, et isikuandmed 

kustutatakse (nt kui isikuandmete töötlus toimub ainult nõusoleku alusel). Täpsema 

info, millal Elisa isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel töötleb, leiab Elisa 

kliendiandmete töötlemise põhimõtete punktist 3.3.2. 

 

5. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist- andmesubjektil on õigus nõuda 

isikuandmete töötlemise piiramist juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse 

alusel lubatud või kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil 

on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval 

töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on 

ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.  

 

6. Andmete ülekandmise õigus- andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid 

isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, 

üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed 

teisele vastutavale töötlejale. Andmete üle kandmise õiguse teostamiseks palume 

täita avaldus, mis on leitav siit. 

 

7. Andmesubjektil on õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes 

automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teda 

puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju välja arvatud 

juhul, kui otsus on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu 

sõlmimiseks või täitmiseks. 

https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/mobiilside-teenused/andmekaitse/ELISA_KLIENDIANDMETE_TOOTLEMISE_POHIMOTTED.pdf
https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/mobiilside-teenused/andmekaitse/ELISA_KLIENDIANDMETE_TOOTLEMISE_POHIMOTTED.pdf
https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/mobiilside-teenused/andmekaitse/ELISA_KLIENDIANDMETE_TOOTLEMISE_POHIMOTTED.pdf
https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/mobiilside-teenused/andmekaitse/ELISA_KLIENDIANDMETE_TOOTLEMISE_POHIMOTTED.pdf
https://www.elisa.ee/files/elisast/tingimused-ja-hinnakirjad/mobiilside-teenused/andmekaitse/AVALDUS_ANDMETE_ULEKANDMISEKS.docx


 

Näiteks Elisa võtab andmesubjekti krediidivõimekuse osas vastu automaatseid 

otsuseid, mis põhinevad andmesubjekti krediidiprofiili analüüsil. Andmesubjekti 

krediidivõimelisuse hindamine on vajalik lepingu sõlmimiseks. 

 

Andmete parandamise, kustutamise, ülekandmise, töötlemise piiramise või muu 

andmete töötlemisega seonduv sooviavaldus sh vastuväide töötlemise suhtes tuleb 

allkirjastatult edastada Elisa müügiesindusse või digitaalselt allkirjastatult saata e-posti 

aadressile andmekaitse@elisa.ee. 

mailto:andmekaitse@elisa.ee

