
 
 

 

EAÜ Privaatsusteade 

 

Eesti Autorite Ühing (EAÜ) austab oma liikmete, klientide, lepingupartnerite ja kodulehe kasutajate 

privaatsust. Sellepärast on EAÜ koostanud selle privaatsusteate, et teil oleks ülevaade selle kohta, 

kuidas teie isikuandmeid kogume, kasutame, säilitame ja jagame. 

Privaatsusteade on infot edastav dokument ja ei ole osa sõlmitavast lepingust. 

1. Millist teavet privaatsusteade sisaldab? 

Käesolev privaatsusteade selgitab: 

• kes me oleme; 

• kuidas ja milliseid isikuandmeid EAÜ kogub ja töötleb; 

• millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me teie isikuandmeid töötleme; 

• kes võivad, lisaks EAÜ-le, teie isikuandmeid töödelda; 

• kuidas me teie isikuandmeid säilitame ja kaitseme; 

• millised õigused on teil seoses oma isikuandmete töötlemisega ja kuidas neid kasutada. 

2. Kes me oleme? 

EAÜ on kollektiivse esindamise organisatsioon, mis on loodud selleks, et aidata autoritel teostada oma 

õigusi ning kasutajatel täita oma kohustusi autorite ees. Kuid selleks, et EAÜ-l oleks võimalik teoste 

kasutusõigusi vahendada ning koguda ja jaotada autoritele tasu, on EAÜ-l vajalik koguda isikuandmeid.  

Isikuandmete töötlemisel järgib EAÜ isikuandmete kaitse üldmäärust (EL 2016/679) ja muid kehtivaid 

õigusakte. 

3. Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid EAÜ töötleb? 

Isikuandmed on teie kui füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed. EAÜ töötleb 

põhiliselt isiku põhiandmeid nagu näiteks:  

• isikutuvastusandmed (nimi, isikukood, sünniaeg, pseudonüüm); 

• kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress); 

• lepingute ja vastavate muudatustega seotud andmed;  

• maksetega seotud andmed (pangakonto number, rekvisiidid, arveldusandmed); 

• teave võlgnevuste kohta; 

• teie enda esitatud nõusolekud ja vastuväited; 

• teie suhtlus EAÜ-ga jne. 

4. Millal ja kuidas EAÜ isikuandmeid kogub? 

EAÜ pakub autoriõiguste vahendamise teenust ühelt poolt autoritele ja nende õiguste omajatele ning 

teiselt poolt teoste kasutajatele. Samuti võimaldame kodulehe kaudu kasutada erinevaid rakendusi ja 

kasutajaliideseid. Näiteks küsib EAÜ isikuandmeid liikme- ja kliendiavalduste täitmisel, lepingute 

sõlmimisel nii liikmete, klientide kui ka kasutajatega, erinevate aruannete sh erakopeerimise ja 
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kasutatud teoste aruannete esitamisel jne. Teie kohta kogutav teave sõltub seega sellest, milliseid 

teenuseid ja kodulehel ol--evaid rakendusi ning kasutajaliideseid kasutate; milliseid andmeid on EAÜ-l 

lepingutest või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalik koguda ning milliseid nõusolekuid 

meile andmete töötlemiseks annate.  

EAÜ kogub teie isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel: 

• andmed mida meile ise esitate. Näiteks siis, kui soovite astuda EAÜ liikmeks ja täidate vastava 

liikmeavalduse, soovite kasutada EAÜ poolt esindatud autorite teoseid ja sõlmite selleks EAÜ-ga 

vastava kasutuslepingu, esitate EAÜ-le erinevaid aruandeid kas tulenevalt seadusest, sõlmitud lepingust 

või muul alusel.  

• andmed, mis tekivad siis, kui külastate meie kodulehte. 

• andmed, mis on kättesaadavad muudest allikatest, nagu avalikult kättesaadavad registrid (nt e-

äriregister) jne. 

5. Millistel õiguslikel alustel ja eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme? 

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Seetõttu kogume ja töötleme teie 

isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetsetel eesmärkidel, ning seni, kuni see on vajalik 

eesmärkide täitmiseks. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid 

eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid. 

EAÜ töötleb teie isikuandmeid neljal õiguslikul alusel: seadusest tulenev kohustus, lepingu täitmine, 

nõusolek ja õigustatud huvi. Käesolevas privaatsusteates oleme rühmitanud teie isikuandmete 

töötlemise eesmärgid, lähtudes nendest neljast õiguslikust alusest.  

5.1. Isikuandmete töötlemine seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks 

Seadusest tulenevate kohustuste täitmisega on seotud selline andmetöötlus, mida EAÜ on kohustatud 

tegema, sest seda nõutakse meilt seadusega.  

Näiteks oleme meie kohustatud teie andmeid töötlema tulenevalt raamatupidamis- ja 

maksuseadustest, samuti tulenevalt sellest, et EAÜ on määratud autoriõiguse seaduse §-s 27 

sätestatud erakopeerimise tasu kogujaks. Samuti oleme kohustatud edastama teie andmed kohtule ja 

teistele õiguskaitseorganitele ja/või riigiasutustele kui seda nõuab seadus.  

5.2. Isikuandmete töötlemine lepingu täitmiseks 

Lepingu täitmiseks tehtav isikuandmete töötlus on vajalik selleks, et EAÜ saaks täita teiega sõlmitud 

lepingut või teha enne teiega lepingu sõlmimist vajalikke toiminguid. Teatud juhtudel võib 

informatsioon isikandmete töötlemise kohta olla täiendavalt sätestatud konkreetses lepingus. 

EAÜ sõlmib põhiliselt nelja tüüpi lepinguid:  

• Autorite ja nende õiguste omajatega sõlmitavad liikme- või kliendilepingud. Seda tüüpi lepingute 

puhul kasutab EAÜ autorite ja nende õiguste omajate isikuandmeid (mis on märgitud nende liikmeks 

või kliendiks astumise avaldusel) vastavalt lepingule EAÜ-le loovutatud varaliste õiguste teostamiseks, 

sh laekunud autoritasude jaotamiseks ning väljamaksmiseks; samuti üldkoosoleku kokkukutsumise 

teadete jm õiguste teostamisega seotud olulise informatsiooni edastamiseks. Samuti annab vastav 

lepinguline suhe EAÜ-le õiguse avaldada oma liikmete ja klientide ees- ja perekonnanime ning 

pseudonüüme oma kodulehel; edastada oma liikmete ja klientide ees- ja perekonnanime, pseudonüüme 

ja sünniaega teistele kollektiivse esindamise organisatsioonidele ning muudele isikutele seoses nende 

poolt loodud teoste kasutusõiguste litsentseerimisega või seoses neile kuuluvate autoriõiguste 

rikkumisega; samuti edastada eelnimetatud andmed rahvusvahelise autorite andmebaasi ehk IPI 

(Interested Party Information) andmebaasi pidajale.  

Autoriõiguse seaduse § 79 lõikes 3 on ära toodud konkreetsed kasutused, milliste osas autorid 

on kohustatud oma õigusi teostama ainult läbi kollektiivse esindamise organisatsiooni. Seega 
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nendel seaduses sätestatud juhtudel on EAÜ-l võimalik anda kasutajatele luba ja/või koguda 

tasu ka selliste teoste osas, milliste autorid või õiguste omajad ei ole sõlminud lepingut EAÜ 

ega ühegi teise riigi kollektiivse esindamise organisatsiooniga. Seega kui EAÜ teostab teie 

õigusi eelnimetatud seadusesätte alusel, siis on teil samad õigused ja kohustused kui sellel 

õiguste omajal, keda EAÜ esindab liikmelepingu alusel. Järelikult on ka EAÜ-l õigus teie 

isikuandmeid töödelda samal õiguslikul alusel nagu lepingulise suhte korral. 

• Teiste kollektiivse esindamise organisatsioonide jm autoreid esindavate organisatsioonidega 

sõlmitavad esinduslepingud. Need lepingud annavad EAÜ-l õiguse teostada teiste kollektiivse 

esindamise organisatsioonide jm autoreid esindavate organisatsioonide liikmete õigusi ja anda Eestis 

välja vastavaid kasutuslubasid. Need lepingud annavad EAÜ-le õiguse töödelda põhiliselt teiste autoreid 

esindavate organisatsioonide liikmete isikutuvastusandmeid.  

Eraldi tuleks siinkohal ära nimetada Eesti Audiovisuaalautorite Liiduga (EAAL) sõlmitud 

esinduslepingut, mis annab EAÜ-le õiguse töödelda ka EAAL-i liikmeks või kliendiks olevate 

audiovisuaalautorite või nende õiguste omajate isikutuvastusandmeid, kontaktandmeid ja 

maksetega seotud andmeid. Seega toimub EAÜ poolt EAAL-i liikmete ja klientide isikuandmete 

töötlemine samal eesmärgil, alustel ja kaitse tasemel nagu see toimub EAÜ liikmete ja klientide 

puhul.  

• Teoste kasutajatega sõlmitavad litsentsi- jm kasutuslepingud. Nende lepingute puhul kasutab EAÜ 

teose kasutaja või tema esindaja isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks, sh arvete 

väljastamiseks, tasude arvutamiseks, litsentsitasude laekumiseks, meeldetuletuste edastamiseks jne.  

 

Juhul kui teose kasutamise kohta kirjalikku lepingut ei sõlmita, vaid EAÜ väljastab kasutusloa 

ainult kasutaja poolt esitatud taotluse alusel, siis on isikuandmete töötlemine vajalik kasutusloa 

andmiseks ja EAÜ-l on õigus töödelda taotluses märgitud isikuandmeid samal õiguslikul alusel 

nagu lepingulise suhte korral. 

 

• Töölepingud, töövõtu-, käsundus jm lepingud. Nende lepingute all mõtleme nii töölepinguid kui ka 

erinevaid võlaõiguslikke teenuse osutamise lepinguid. Näiteks sõlmib EAÜ lepinguid IT-teenuse 

pakkujate ja seadmete hoolduspartneritega, kes võivad samuti teie isikuandmeid töödelda, kuid üksnes 

vastavalt EAÜ juhistele ja ulatuses, mis on vajalik kokkulepitud teenuse osutamiseks. 

5.3. Isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel 

Küsime teie nõusolekut eelkõige igasuguste elektrooniliste sõnumite saatmiseks, mis ei ole otseselt 

seotud EAÜ poolt teile osutatava teenusega või teie isikuandmete töötlemisega mingil muul õiguslikul 

alusel. Näiteks võib EAÜ teile edastada uudiseid või erinevaid uuringuid (näiteks uurida teie rahulolu 

EAÜ teenuste suhtes). Sellistele sõnumitele on lisatud võimalus edaspidi nende saamisest loobuda. 

Juhul, kui mingil põhjusel seda võimalust ei ole lisatud, siis palun võtke EAÜ-ga ühendust. Teie nõusolek 

selliste sõnumite saamise kohta kehtib seni, kuni selle tagasi võtate.  

Eeldame, et EAÜ-l on nõusolek oma liikmete ja klientide kontaktandmete edastamiseks kolmandatele 

isikutele, kes vajavad nende luba või nõusolekut kasutuseks või tegevuseks, milleks EAÜ luba või 

nõusolekut anda ei saa. Näiteks ei saa EAÜ anda lubasid muusikateoste arranžeerimiseks, tõlkimiseks 

reklaamis kasutamiseks või nootide väljaandmiseks ja sel juhul tuleb suhelda otse vastava teose autori 

või tema õiguste omajaga. Kui te EAÜ liikme või kliendina ei soovi, et EAÜ teie kontaktandmeid sellistele 

kolmandatele isikutele edastab, siis palun võtke EAÜ-ga ühendust. Teie nõusolek oma kontaktandmete 

edastamiseks kolmandatele isikutele kehtib seni, kuni selle tagasi võtate.  

5.4. Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel 

Õigustatud huvi tähendab seda, et EAÜ ei töötle teie andmeid otseselt lepingu täitmiseks ja EAÜ-l ei ole 

ka selleks seadusest tulenevat kohustust, kuid töötlemine on siiski vajalik, et EAÜ saaks pakkuda 

võimalikult parimaid teenuseid.  
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Näiteks võib EAÜ kodulehe ja selle kaudu pakutavate teenuste, rakenduste ja kasutajaliideste kaudu 

kogutavaid isikuandmeid kasutada analüüsiks, statistika tegemiseks, kodulehe külastaja käitumise ja 

kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks. 

EAÜ võimaldab oma kodulehel oleva kastajaliidese kaudu esitada teoste kasutamise aruandeid ka 

esitajatel, kuna esitajatelt on EAÜ-l võimalik saada täpset informatsiooni kasutatud teoste kohta, mis 

on omakorda vajalik autoritasude jaotamiseks. Kuigi esitajatel ei ole selleks otsest lepingust tulenevat 

kohustust, on EAÜ-l õigustatud huvi töödelda ka selliseid aruandeid esitavate esitajate isikuandmeid.  

6. Kes võivad, lisaks EAÜ-le, teie isikuandmeid töödelda? 

Meil on õigus avaldada teie isikuandmeid seadusega lubatud juhtudel ja ulatuses. Näiteks võime 

seaduses toodud juhtudel anda teie kohta teavet õiguskaitseorganitele, riigiasutustele, kohtutäituritele 

jne.  

EAÜ heaks erinevate võlaõiguslike lepingute alusel töötavad koostööpartnerid võivad töödelda 

isikuandmeid üksnes vastavalt EAÜ juhistele ja ulatuses, mis on vajalik kokkulepitud teenuse 

osutamiseks. Ettevõtted, kellega me teeme koostööd näiteks IT-teenusete ja seadmete hoolduse osas, 

asuvad üldjuhul Eestis. Kuid EAÜ-l on ka koostööpartnereid, kes asuvad Ühendkuningriigis või Šveitsis. 

Näiteks teeb EAÜ teatud tasujaotuse osas koostööd Ühendkuningriigis asuva ühinguga PRS ning 

rahvusvahelise autorite andmebaasi ehk IPI andmebaasi osas Šveitsis asuva ühinguga SUISA. Vastavalt 

koostööpartneritega sõlmitud andmetöötluslepingutele võib teatud juhtudel rakenduda ka 

kaasvastutus, mis tähendab, et teie isikuandmete töötlemise eest vastutavad nii EAÜ kui meie 

koostööpartner. Sellisel juhul kehtivad lisaks meie tingimustele ka koostööpartneri andmekaitse 

tingimused. 

Autoreid esindavatest organisatsioonidest, kellega EAÜ on sõlminud esinduslepingud, asub Eestis 

ainult Eesti Audiovisuaalautorite Liit. Ülejäänud organisatsioonid asuvad mujal Euroopa Liidus ja 

Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas, kuid paljud ka väljaspool mainitud piirkondi. Ka viimasel juhul võtab 

EAÜ kasutusele asjakohased meetmed kindlustamaks, et teie õigus isikuandmete kaitsele on jätkuvalt 

tagatud. 

7. Kuidas me teie isikuandmeid säilitame ja kaitseme? 

Säilitame teie isikuandmeid aja jooksul, mis on vajalik privaatsusteates nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks, või seni, kuni seadusega pandud kohustus seda ette näeb. Isikuandmed, mille 

säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse. 

Infoturve ja isikuandmete nõuetekohase kaitse tagamine on meie jaoks äärmiselt olulised. Rakendame 

vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et tagada andmete terviklikkus, 

kättesaadavus ja konfidentsiaalsus. Need meetmed hõlmavad teabe, andmebaaside, sisemiste 

võrkude, samuti EAÜ büroohoone ja tehniliste seadmete kaitset. Teeme jõupingutusi, et rakendada 

turvameetmeid, mille eesmärk on saavutada asjakohane andmekaitse tase ning seeläbi vältida 

isikuandmete avaldamist kõrvalistele isikutele. 

EAÜ töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse nõuded, neile korraldatakse 

isikuandmete kaitse koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Samuti on 

teised kollektiivse esindamise organisatsioonid ja teised isikud, kellega EAÜ on sõlminud esindamise 

või koostöö lepingud, kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu EAÜ-s. 

Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab EAÜ tarvitusele vajalikud 

meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas 

registreerib EAÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Eesti Andmekaitse Inspektsiooni 

ja andmesubjekte kas e-posti teel või avalikult (nt läbi uudiste). 

8. Millised õigused on teil seoses oma isikuandmete töötlemisega ja kuidas neid 

kasutada? 
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Seoses oma isikuandmete töötlemisega EAÜ poolt on teil õigus: 

• Õigus tutvuda andmetega. Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida EAÜ töötleb ja 

säilitab. Selleks tuleb teil EAÜ-le vastav päring saata.  

• Õigus andmete parandamisele. Kui olete oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid või 

ebatäpseid isikuandmeid või teie isikuandmed on muutunud, siis saate neid alati muuta või lasta 

parandada, pöördudes vastava palvega EAÜ poole.  

• Õigus andmete kustutamisele. Teatud juhul on teil õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks. Näiteks 

andsite algselt nõusoleku oma andmete kasutamiseks, kuid olete nüüd oma töötlemise aluseks oleva 

nõusoleku asjakohasel eesmärgil tagasi võtnud ja töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust. Samuti kui 

on tehtud kindlaks, et teie andmeid on kogutud ja/või töödeldud ebaseaduslikult. 

• Õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. See õigus tekib mh juhul, kui te vaidlustate isikuandmete 

õigsuse. Peate siiski arvestama, et selle õiguse kasutamine võib mõnel juhul tuua kaasa teenuste 

osutamise ajutise peatamise ajaks, kui teie isikuandmeid kontrollitakse. 

• Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid 

juhul kui teie andmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke 

huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse, välja arvatud juhul, kui meil on kaalukad ja 

õiguspärased põhjused teie andmete töötlemise jätkamiseks.  

• Õigus pöörduda EAÜ või järelevalveasutuse või kohtu poole. Teil on alati õigus oma isikuandmete 

kaitsmiseks pöörduda EAÜ, Eesti Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) või kohtu poole. AKI on riigiasutus, 

mille poole saab pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitsega seotud 

küsimustes. AKI kontaktandmed leiate nende koduleheküljelt https://www.aki.ee/et 

9. Küpsiste kasutamine 

EAÜ kodulehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja 

seadmele kodulehe külastusel. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada kasutajat kodulehte 

külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni kodulehe 

kasutusmugavust. 

Kodulehe kasutajal on võimalus seadistada oma veebibrauser küpsistest teavitamisele, nendest 

keelduda ja neid kustutada. Küpsiste kohta leiad rohkem informatsiooni veebilehelt 

http://www.allaboutcookies.org/. 

10. Privaatsusteate muudatused 

Anname endast parima, et privaatsusteade oleks ajakohane ja teile EAÜ kodulehe kaudu alati 

kättesaadav. Soovitame teil regulaarselt külastada meie kodulehte, millelt leiate alati privaatsusteate 

värskeima versiooni. Samuti võime teid teavitada kõige olulisematest muudatustest privaatsusteates 

e-posti teel või muul viisil. 

11. Küsimused ja informatsioon 

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta 

meiega ühendust e-posti aadressil  eau@eau.org või telefonil +372 668 43 60.  
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