
Kasutus- ja privaatsustingimused 

 

ÜLDSÄTTED 

 

1. Teenusepakkujaks  on Cheer Estonia MTÜ (edaspidi nimetatud Teenusepakkuja), 

registrikood 80390914, aadress Männiliiva 7, Tallinn, Harjumaa 13414, e-post: 

info@cheerestonia.com.  

2. Teenusepakkuja pakub teenuseid piiratud teovõimega isikutele üksnes piiratud 

teovõimega isiku seadusliku esindaja loal. Lepingu sõlmimisel eeldatakse seadusliku 

esindaja nõusolekut. Lepingut sõlmides kinnitab isik, et ta on täieliku teovõimega 

täisealine isik või tal on oma seadusliku esindaja vastavasisuline nõusolek (edaspidi 

nimetatud Liige). Lepingu sõlmimisega kinnitab Liige eelnimetatud andmete õigsust 

ning Teenusepakkuja ei ole kohustatud neid kontrollima.  

3. Teenusteks on käesolevate tingimuste tähenduses Teenusepakkuja poolt treenitavate 

rühmade treeningplaanijärgsed treeningud, planeeritud esinemiste ja võistluste 

koordineerimine, treeninglaagrite korraldamine, osalemine koostööpartnerite 

üritustel (edaspidi nimetatud ühiselt Teenused või Teenus). 

4. Teenuseid võivad kasutada ka alaealised. Kui olete alla 18 aastane (piiratud 

teovõimega) Liige, siis palun pidage enne Teenuse kasutamist  nõu oma vanematega 

või seadusliku esindaja ja ärge edastage oma isikuandmeid ilma vanemate 

nõusolekuta. Andmete edastamisel lapsevanema (seadusliku esindaja) nõusolekut 

eeldatakse. Kui avastate, et Teie alaealine laps on vastu teie tahtmist asunud 

Liikmeks, siis andke sellest teada meile aadressil info@ttutantsutudrukud.com. 

 

TERVISLIK SEISUND 

 

5. Teenusepakkuja pakub Liikmele Teenuseid eeldusel, et Liige on terve isik, kellel ei 

ole diagnoositud ajutist ega püsivat kroonilist haigust. Lepingu sõlmimisega kinnitab 

Liige oma tervisliku seisundi sobivust Teenuste kasutamiseks. Lepingu sõlmimisega 

kinnitab Liige oma tervisliku seisundi vastamist Teenuste kasutamiseks ning 

Teenusepakkuja ei ole kohustatud neid kontrollima. 

6. Teenuseid on keelatud kasutada isikul, kellel esineb äge või krooniline haigus või 

vigastus, mistõttu tema sooritusvõime on märkimisväärselt piiratud. Juhul kui Liikme 

tervislik seisund on ajutise iseloomuga, kohustub Liige kuni tervisehäire 

stabiliseerumise või funktsiooni taastumiseni Teenusepakkuja poolt Teenuseid mitte 

kasutama.  

7. Liige on kohustatud regulaarselt jälgima oma tervislikku seisundit (sealhulgas 

tervisliku seisundi muutust) iseseisvalt või kasutama selleks vastava eriala spetsialisti 

abi ning sellest lähtuvalt otsustama Teenuste kasutamise üle.  

8. Teenusepakkuja soovitab enne Teenuste tellimist ja/või Teenuste kasutama asumist 

konsulteerida ja pidada nõu arstiga. Arstiga/raviarstiga konsulteerimine enne 

Teenuste kasutama hakkamist on kohustuslik kui Liige põeb ajutist või püsivat 

haigust. 

9. Tervisliku seisundi halvenemisel või muul moel Liikme tervise negatiivsel 

muutumisel on Liige kohustatud viivitamatult lõpetama Teenuste kasutamise ning 

pöörduma kvalifitseeritud (eriala)arsti poole. 

10. Liikmel lasub ainuisikuline vastutus tuvastada enda tervislik seisund ja teha sellele 

vastav otsus Teenuste kasutamiseks või Teenuste kasutamisest loobumiseks. 

Kahtluse korral on Liige kohustatud konsulteerima enne Teenuste kasutamist arstiga 

või muu erialaspetsialistiga.  

mailto:info@cheerestonia.com
mailto:info@ttutantsutudrukud.com


 2 

11. Liige mõistab, et Teenuste pakkumisel ei saa Teenusepakkuja konsulteerida Liiget 

ning lähtuda iga Liikme individuaalsetest soovidest, vajadustest või eesmärkidest. 

Seetõttu tuleb igal Liikmel Teenuste kasutamise üle otsustada iseseisvalt ning Liikme 

enda parimal äranägemisel  

12. Liige on kohustatud Teenusepakkuja Teenuseid mitte kasutama, kui need ei ole tema 

jaoks sobivad. Liige teeb oma otsuse Teenuste kasutamiseks ise, kasutades selleks 

oma parimat äranägemist. Otsuse langetamisel kohustub Liige lähtuma enda 

tervislikust seisundist, kehalistest võimetest, varasematest kogemustest ja vajadusel 

kvalifitseeritud arsti või muu pädeva isiku nõuannetest ja soovitustest.  

 

TEENUSTE LÕPETAMINE 

 

13. Liikmel on õigus teenusest loobuda, taganedes lepingust neljateistkümne (14) päeva 

jooksul lepingu sõlmimisest. Liikmel ei ole kohustust põhjendada lepingust 

taganemise põhjust. Lepingust taganemiseks tuleb esitada kirjalik taganemisavaldus 

kontaktaadressile info@cheerestonia.com. Teenuse eest tasutud summa tagastatakse 

Liikmele 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest.   

14. Teenusepakkujal on ühepoolne õigus muuta kehtivat hinnakirja, avaldades uus 

hinnakiri veebilehel www.cheerestonia.com. Teenuste hinnad muutuvad järgmisest 

kalendrikuust. 

 

VASTUTUS 

 

15. Teenusepakkuja vastutab Liikme ees üksnes juhul, kui Teenusepakkuja on oma 

kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. 

 

AUTORIÕIGUSED 

 

16. Kõik veebilehtedel www.cheerestonia.com esitatud andmed ja materjalid kuuluvad 

Teenusepakkujale. Samuti kuuluvad Teenusepakkujale kõik pildi-, heli- ja 

videosalvestised, mis on tehtud treeningutel, avalikel- ja/või mitteavalikel 

esinemistel, eriüritustel või muul moel reprodutseerimise või digitaalse talletamise 

eesmärgil. 

17. Kogu eelnevas punktis nimetatud sisu autori- ja muud omandiõigused kuuluvad 

Teenusepakkujale ning on kaitstud autoriõigusega. Eelnimetatu avaldamine, 

viitamine, töötlemine või muul viisil reprodutseerimine on lubatud üksnes 

Teenusepakkuja eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis loal. 

Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või Teenusepakkuja poolt avaldatud 

informatsiooni kättesaadavaks teha kolmandatele isikutele. 

 

PRIVAATSUSTINGIMUSED 
 

18. Liige teadvustab, et Teenusepakkujaga lepingut sõlmides annab Liige oma nõusoleku 

enda isikuandmete töötlemiseks. Liige annab oma nõusoleku isikuandmete 

töötlemiseks eesmärgiga tagada Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus.  

19. Teenusepakkuja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel (sh digitaalsel) 

kujul. 

20. Teenusepakkuja säilitab Liikme isikuandmeid seni, kuni Teenusepakkujal on Liikme 

nõusolek või kuni see on vajalik Liikmele Teenuste osutamiseks.  
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21. Teenusepakkuja töötleb järgnevaid Liikme isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, 

elektronposti aadress, isikukood, sünniaeg, telefoninumber, riiete suurus, 

jalanumber, pikkus, eelnevad füüsilised vigastused, heli- pildi- ja videosalvestised, 

pangakonto number ja töökoht/õppeasutus. Piiratud teovõimega isiku puhul töötleb 

Teenusepakkuja täiendavalt Liikme seadusliku esindaja järgmisi andmeid: ees- ja 

perekonnanimi, elektronposti aadress ning kontakttelefon.  

22. Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkide: 

I. Lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlus – lepingueelsed suhted, 

(krediidi)arveldused, liikmesuhte hoidmine, liikme tuvastamine; 

II. Teenuspakkujale seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmetöötlus – 

raamatupidamine, Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti teavitamine 

isikuandmetega seotud rikkumistest, avaliku võimu organite ja riigiasutuste 

infopäringutele vastamine; 

III. Teenusepakkuja õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus – Teenusepakkuja 

Teenuste arendamine, organisatsiooni sisene andmevahetus, turundustegevused, 

liikmesuhte hoidmine ja arendamine, üldine teenuse statistika. 

23. Liige vastutab avaldatud andmete õigsuse eest. Liikme avaldatud andmete 

kaasajastamine ja õigsus on vajalik Teenuste pakkumiseks Teenusepakkuja poolt. 

24. Liikmel on õigus igal ajahetkel tutvuda enda kohta kogutud andmetega, teavitades 

sellest kirjalikult Teenusepakkujat, välja arvatud juhul kui seadus sätestab teisiti.  

25. Lepingu sõlmimisega nõustub Liige sellega, et Liikme isikuandmetele on juurdepääs 

vaid sellistel töötajatel, kellel on andmeid vaja tööülesannete täitmiseks (nn need-to-

know basis). Väljaspool Teenusepakkujat on andmetele juurdepääs väga piiratud 

juhtudel ja ainult vajalike teenuste pakkumise eesmärgil järgmistele isikutele: 

 Sportlyzer – Liikme ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, e-mail, 

telefoninumber; piiratud teovõimega isiku puhul seadusliku isiku ees- ja 

perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress; 

 My Fitness AS – Liikme ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress; 

 AS Jalajälg – Liikme ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, riiete 

suurus, jalanumber, pikkus; 

 Sportland Eesti – Liikme ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, 

riiete suurus, jalanumber, pikkus; 

 Tallink AS – Liikme ees- ja perekonnanimi, isikukood; 

 Tallinna Tehnikaülikool – Liikme ees- ja perekonnanimi; 

 Teenusepakkuja raamatupidaja - ees- ja perekonnanimi, isikukood, pangakonto 

number; 

 Avaliku võimu organid ja valitsusasutused (nt politsei, kohtud, häirekeskus, 

Andmekaitse Inspektsioon jm) - edastame isikuandmeid ainult seaduses 

sätestatud juhtudel.  

Teenusepakkujal on õigus ilma Liikme eelneva nõusolekuta sõlmida 

koostöölepinguid kolmandate isikutega. Koostöölepingu sõlmimisel avaldatakse 

kolmandale isikule avaldatavate ja töödeldavate isikuandmete ulatus ja sisu 

käesolevas punktis.  

26. Teenusepakkuja hoiab Liikme poolt avaldatud isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas 

andmekeskuses. 

27. Teenusepakkuja jälgib veebilehe www.cheerestonia.com kasutades kliendi 

kasutusharjumusi kasutades küpsiseid (ing. keeles cookies) ning võib teha vastavalt 

harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame. 

28. Liikmel on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda 

isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. 
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Vastavasisulise avalduse peab Liikme esitama kontaktaadressile 

info@cheerestonia.com. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. 

 

LÕPPSÄTTED  

 

29. Teenusepakkujal on õigus kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades 

sellest Liikmeid ette vähemalt 10 päeva. Anname neist muudatustest Liikmetele teada 

meie veebilehel või e-posti teel. Muudetud kasutustingimused jõustuvad 10 päeva 

pärast peale Liikmete teavitamist (sh 10 päeva pärast veebilehel avaldamist).  

30. Juhul kui mõni käesolevate kasutustingimuste punkt osutub vastuolus olevaks 

seadusega, ei mõjuta selle vastuolu ülejäänud kasutustingimuste punktide kehtivust.  

31. Veebilehtedel www.cheerestonia.com ja sõlmitavas lepingus võib olla viiteid 

kolmandatele veebilehtedele, mille üle Teenusepakkujal puudub otsene ja kaudne 

kontroll. Teenusepakkuja ei saa vastutada ega vastuta kolmandate lehekülgede sisu 

eest (sealhulgas selle sisu tõele vastavuse eest).  

32. Liikmel on keelatud edasi anda kolmandatele isikutele ilma Teenusepakkuja eelneva 

kirjaliku nõusolekuta mistahes Teenusepakkujalt saadud Teenuse osutamist 

puudutavaid kaudseid ja/või otseseid andmeid (sealhulgas, kuid mitte ainult, heli-, 

pildi- ja videosalvestisi).  

33. Teenusepakkuja ning temaga otseselt või kaudselt seotud ettevõtted (sealhulgas 

tütarettevõtted või ettevõtted, milles Teenusepakkuja on osanik või Teenusepakkuja 

osanik on osanik) ei vastuta mingite otseste, kaudsete, karistusõiguslike või 

tsiviilõiguslike kahjude eest (eelkõige, kuid mitte ainult otsese ja kaudse kahju, 

saamata jäänud tulu jm võimaliku kahju eest), mis on seotud Teenuste kasutamisega 

või Teenusepakkuja poolt avaldatud informatsiooniga.  

34. Kasutustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. 

Võimalikud vaidlused püüavad Liige ja Teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste 

teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 

 

Kui soovid täiendavat informatsiooni seoses oma isikuandmetega või õiguste 

kasutamisega, siis on Sul võimalus pöörduda meie poole kontaktil 

info@cheerestonia.com . 

 

Kui oled arvamusel, et Sind puudutavate isikuandmete töötlemine rikub õigusaktidest 

tulenevaid nõudeid, on Sul õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks 

Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Eesti Andmekaitse Inspektsioon asub 

Tallinnas Väike-Ameerika 19, 10129 ning on veebist leitav aadressilt www.aki.ee.  

 

 


