
Ferrero tootekampaania „Nutella® jõululoos“ andmekaitse põhimõtted 

 

1. Kampaanias osalejate (Osalejad) isikuandmete, mida töödeldakse loterii korraldamisega seoses, vastutav 

töötleja on: 

1.1. Ettevõtte Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. registreerimisnumber: KRS 0000492113, aadress: 

Wiertnicza 126, 02-952 Varssavi, Poola (Ferrero); 

1.2. Sensesest OÜ, registreerimisnumber 1253988, aadress Mõisa tee 1, 90401 Uuemõisa, Haapsalu, 

Eesti (Korraldaja). 

 

2. Ferrero määrab kampaania (tarbijamäng) reeglid, tellib kampaania korraldamise ja kogub Ferrero 

veebilehel osalejate esitatud andmeid, mis on vajalikud kampaanias osalemiseks. Seega on Ferrero 

osalejate isikuandmete vastutav töötleja ning isikuandmeid töödeldakse kampaania korraldamise 

eesmärgil, et reklaamida Ferrero kaubamärke ja tooteid Eestis; kontrollida, kas korraldaja korraldab 

kampaania nõuetekohaselt, ning säilitada tõendeid võimalike nõuete eest kaitsmiseks; seaduslik alus on 

Ferrero õigustatud huvi vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artiklile 6.1. f). 

 

3. Korraldaja on nende isikuandmete vastutav töötleja, mille osalejad esitanud kampaanias osalemiseks ja 

mis on vajalikud kampaaniareeglites sätestatud nõuete täitmiseks. Korraldaja töötleb neid andmeid 

vastutava töötlejana järgmistel seaduslikel alustel ja järgmistel eesmärkidel: 

3.1. vajadus Osaleja ja Korraldaja vahelise lepingu (mille järgi osaleja nõustub kampaaniareeglitega) 

sõlmimiseks ja täitmiseks, et korraldada kampaania vastavalt reeglitele, s.t EL isikuandmete kaitse 

üldmääruse artiklile 6.1. b); 

3.2. Korraldaja vajadus täita seadusest tulenevat kohustust, mis kehtib talle kui kampaania korraldajale – 

vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 6.1. c) –, nagu näiteks nõudmise korral 

andmete esitamine vastavale järelevalveasutusele, kohtule jms; 

3.3. Korraldaja õigustatud huvi – vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 6.1. f) – säilitada 

tõendeid võimalike nõuete eest kaitsmiseks; 

3.4. Osaleja nõusolek, nagu selgitatud allpool punktis 7 – s.t EL isikuandmete kaitse üldmääruse 

artikkel 6.1. a) –, võitnud osalejate nimede avaldamiseks. 

Korraldaja töötleb ka Osalejate isikuandmeid andmetöötlejana, kellel on õigus töödelda Osaleja 

andmeid Ferrero nimel punktis 2 nimetatud eesmärkidel.   

 

4. Ferrero ja Korraldaja kinnitavad, et isikuandmeid kasutatakse ainult selle kampaaniaga seotud 

eesmärkidel ning neid hoitakse alles ainult seni, kuni see on vajalik eelmainitud eesmärkideks ja nende 

kohta kehtivate seaduslike kohustuste täitmiseks. Et tagada Osalejaga sõlmitud lepingu täitmine, 

kustutatakse Osaleja isikuandmed (sh võitjate avaldatud nimed) pärast seda, kui võitjad on välja 

selgitatud ning auhinnad kätte toimetatud, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast viimast loosimist, 

tingimusel, et puudub kaebuste esitamise tähtaeg (kui selline tähtaeg on, kustutatakse andmed pärast 

selle tähtaja möödumist). Juhul, kui mõnel vastutaval töötlejal on seaduslik kohustus andmeid kauem 



säilitada, siis kustutatakse andmed juhul, kui isikuandmete töötlemine pole enam seaduse järgi vajalik. 

Vaidluste korral hoitakse andmed alles kuni vaidluse lahendamiseni. 

 

5. Osaleja isikuandmeid töötlevad vastutavad töötlejad ja isikuandmete volitatud töötleja töötajad ning 

isikuandmeid võib avaldada riigiasutustele. Lisaks võidakse teie isikuandmeid edastada 

teenusepakkujatele, kes võivad olla seotud auhinnasaajatega seoses kampaania korraldamise ja 

auhindadega, nagu näiteks vastutava töötleja kapitalirühm, reisibürood, isikuandmete säilitamise 

teenuse ja sideteenuse pakkujad.  

 

6. Kampaanias osalemiseks peab Osaleja esitama isikuandmed. Kui kampaania reeglites nõutavaid 

isikuandmeid ei esitata, ei saa Osaleja registreeruda ega selles kampaanias osaleda.  Võitja loosimiseks ja 

auhinna üleandmiseks peab kampaania korraldaja saama isiku tuvastada. Seetõttu on kampaanias 

osalemiseks vaja esitada järgmised andmed: 

6.1. eesnimi ja perekonnanimi ning kontaktandmed (olenevalt kampaaniast ka e-posti aadress ja/või 

kontakttelefoni number), et võidu korral isik tuvastada; 

6.2. kampaaniatoote ostmist tõendav dokument, et tagada aus kampaania, kontrollida ostu ja 

kampaanias osalemise autentsust ning toimetada auhind võitjale. Kui korraldajale ei esitata 

kampaaniareeglite kohaselt kampaaniatoote ostutõendit, ei saa vastutav töötleja auhinda välja anda. 

 

7. Kampaania reeglite järgi avaldatakse võidu korral isiku ees- ja perekonnanimi veebilehel (et tagada 

kampaania õiglane ja selge korraldus ning võitjale teatamine) üksnes Osaleja eelneval nõusolekul. Kui 

Osaleja ei ole registreerimisel oma nõusolekut andnud, avaldatakse ainult võitnud 

ostutšeki/ostudokumendi number, ilma võitja ees- ja perekonnanimeta. 

 

8. Igal Osalejal on õigus: 

8.1. saada teavet selle kohta, kas tema isikuandmeid on töödeldud ning saada juurdepääs oma 

registreeritud isikuandmetele; 

8.2. oma isikuandmeid muuta või täiendada; 

8.3. piirata oma isikuandmete töötlemist. 

8.4. andmete teisaldatavusele, s.t tal on õigus saada esitatud isikuandmetest koopia struktureeritud, 

üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning taotleda isikuandmete edastamist teisele vastutavale 

töötlejale eeldusel, et isikuandmete töötlemine põhineb osaleja nõusolekul või lepingu täitmisel ning 

et see on automaatne. 

8.5. võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Nõusolekust taganemine ei mõjuta 

enne nõusolekust taganemist toimunud töötlemise seaduslikkust.  

8.6. mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega. 

8.7. nõuda oma isikuandmete kustutamist vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 17, 

näiteks juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole eelnimetatud eesmärkideks vajalik või kui 

isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus. 



8.8. esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele (Eesti Andmekaitse Inspektsioon), kui osaleja usub, 

et tema isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikul viisil.  

Punktides 8.1–8.7 nimetatud õiguste kasutamiseks võtke ühendust Korraldaja ja/või Ferreroga. Kaebuse 

esitamiseks võtke ühendust vastava andmekaitseasutusega. Pange tähele, et Korraldaja ja Ferrero 

püüavad lahendada kõik vaidlused sõbralikult ning seetõttu soovitame osalejatel kirjutada kaebus 

esmalt Korraldajale ja/või Ferrerole. 

 

9. Kui osaleja soovib rohkem teavet isikuandmete töötlemise kohta, võib ta ühendust võtta:  

9.1. Korraldajaga, saates e-kirja aadressil: kampaania@senses.ee või helistades (+372) 5824 9673  

9.2. Ferreroga e-posti aadressil iod.polska@ferrero.com või posti teel, punktis 1.1 märgitud aadressil.  

 

10. Ülaltoodud punktis 8 kirjeldatud õiguste kasutamiseks peab osaleja saatma ametliku taotluse vastavale 

vastutavale töötlejale ühel järgmistest viisidest: 

10.1. saates vastutavale töötlejale tähitud kirjaga käsitsi allkirjastatud taotluse punktis 1 märgitud 

aadressil. Taotlus peab sisaldama konkreetse osaleja kaebust või taotlust osaleja kõigi andmete 

kustutamiseks ning osaleja eesnime, perekonnanime ja kontaktandmeid. 

10.2. saates korraldajale digiallkirjastatud taotluse e-posti aadressil kampaania@senses.ee ja Ferrerole 

aadressil iod.polska@ferrero.com.  Taotlus peab sisaldama konkreetse osaleja kaebust või taotlust 

osaleja kõigi andmete kustutamiseks ning osaleja eesnime, perekonnanime ja telefoninumbrit. 

10.3. tuues käsitsi allkirjastatud taotluse isiklikult kohale vastutava töötleja kontorisse või esitades suulise 

taotluse pärast seda, kui osaleja isik on tuvastatud. Taotlus peab sisaldama konkreetse osaleja 

kaebust või taotlust osaleja kõigi andmete kustutamiseks ning osaleja eesnime, perekonnanime ja 

telefoninumbrit. 


