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Vormi “Spordiobjekti andmehalduri määramine” täitmise juhend 

 
 
Eesti spordiregistrisse kantakse andmeid ESR põhimäärusega sätestatud korras. Andmete 

esitamiseks vajalikud kasutuskontod luuakse registri volitatud töötleja poolt (Spordikoolituse 

ja -Teabe Sihtasutus) taotluste alusel. Andmeid spordiregistrisse esitab andmehaldur, kellel 

peab olema e-posti aadress ning isikutuvastamise võimalus ID-kaardi, mobiil-ID, smart-ID 

või EU eID kaudu läbi riigi autentimisteenuse. Kui andmehaldur vahetub või tema volitused 

lõpevad, siis tuleb omanikul esitada vastav taotlus ESR veebilehel 

https://www.spordiregister.ee/et/esitamine asuva vormiga “Spordiobjekti andmehalduri 

määramine” (sisselogimine ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID kaudu).  

 

Vormil kasutatav märk ehk ikoon  avab lühijuhendi konkreetse andmevälja täitmiseks. 

Juhendi lugemiseks tuleb kursor viia ikooni peale ja juhend avaneb automaatselt. Vormil 

kuvatavad andmeväljade pikkused on eelduslikult piisavad kogu vajaliku info sisestamiseks. 

 

Taotluse vorm avatakse sisseloginud kasutajale tema isikuandmetega ning neid ei saa kasutaja 

muuta (joonis 1). Vormil olevad andmeväljad tuleb reeglina kõik täita. Vormi täitmine algab 

spordiobjekti nime sisestamisega, millega objekt on kantud Eesti spordiregistrisse ning mille 

andmehalduti määramist taotletakse. Seejärel tuleb sisestada koodipõhine viide omanikule. 

Omaniku muud andmed loetakse ristkasutuse teel teistest registritest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joonis 1. Spordiobjekti andmehalduri määramise taotlus: objekti ja taotleja andmed 

 

Taotluse esitaja täpsustab enda positsiooni esindatavas organisatsioonis. Kui taotluse esitaja 

tegutseb organisatsioonis mingil ametikohal (näiteks tegevjuhina, direktorina, treenerina), siis 

see nimetus sisestatakse andmeväljale. Kui sellist ametikohta ei ole, siis sisestatakse enda 

staatus taotluse esitamisel (näiteks juhatuse liige, volitatud allkirjaõiguslik isik vm). Kui 

taotluse menetlemisel volitatud töötlejal tekib vajadus küsida täiendavaid dokumente (näiteks 

volitust) või teha täpsustusi, siis menetleja kontakteerub taotluse esitajaga telefoni teel või e-

posti abil. 

 

Seejärel tuleb määrata spordiobjekti andmehaldur ehk isik, kes on kursis spordiobjekti 

tehniliste andmetega, vastutab esitatud andmete õigsuse eest ning kelle kaudu toimub 

edaspidine suhtlus spordiregistriga. Andmehalduriks võib olla iga isik (sh taotluse esitaja), 

kellel on e-posti aadress ning ID-kaart või isikutuvastamise võimalus mobiil-ID, smart-ID või 

EU eID kaudu. Kui taotleja ja andmehaldur on erinevad isikud, siis loetakse taotlust ka 

andmehaldurile registrikasutuse õiguste andmise volituseks. 

 

Andmehalduri määramisel tuleb sisestada isikukood, mille alusel loetakse andmed 

rahvastikuregistrist. Seejärel tuleb täita ülejäänud väljad. Volitatud esindusõiguse pikkus saab 

olla kuni 5 aastat (joonis 2). Seda piiri ületava ajavahemiku korral kuvatakse veateade. 
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Joonis 2. Spordiobjekti andmehalduriks volitatud isiku andmed 

 

Kui andmeväljad on täidetud, siis nupul  klõpsates saadetakse taotlus volitatud 

töötlejale menetlemiseks. Taotluse saatmisega taotleja kinnitab ESR kasutamisega seotud 

kohustuste täitmist (joonis 2). 

 

Pärast nupu  vajutamist teostatakse automaatkontrollid. Vigade esinemisel 

kuvatakse veateated vormi päises (joonis 3). Mitme vea korral kuvatakse mitu veateadet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 3. Mitu veateadet 

 

Veateadete saamisel tuleb viidatud vead parandada ja korrata saatmist. 

 

Taotluse esitamisest loobumisel viib link  tagasi algseisu. Kõik seni 

sisestatud andmed kustutatakse.  

 

Spordiregistrile esitatud taotlus kinnitatakse volitatud töötleja poolt ning sellest teavitatakse 

andmete esitajat ja andmehaldurit e-kirja teel. 
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