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1. SPORDIOBJEKTI FOTODE UUENDAMINE 

Spordiobjekti olemasolevad uuendamata fotod on märgistatud punase raamiga. Fotode uuendamiseks tuleb nende 
andmed täiendada (lisada autori nimi, litsentsiandja nimi, foto pealkiri ja foto tegemise aasta) ja salvestada. Enne 
andmete uuendamist palutakse andmehalduril kui litsentsiandjal või litsentsiandja volitatud esindajal Eesti 
spordiregistri spordiehitiste alamandmekogus anda Eesti spordiregistri volitatud töötlejale fotode kasutusõigused, 
nõustudes lihtlitsentsilepingu tingimustega ja allkirjastades lihtlitsentsilepingu. Litsentsiandja on foto(de) autor või 
autoriõiguste omanik, kellel on õigus sõlmida lihtlitsentsileping selles toodud tingimustel (vt allpool). Kui foto autor 
ja/või litsentsiandja pole teada, siis tuleb foto kustutada. Foto andmeid on võimalik ka hiljem täiendada, kuid 
uuendamata fotosid spordiregistri veebilehel avalikult ei kuvata. Kui fotode andmed jäävad 01.06.2023 uuendamata, 
siis need fotod spordiregistri süsteemist kustutakse. 

Spordiobjekti foto(de) uuendamiseks valige menüüst FOTOD. Foto uuendamiseks vajutage fotole. 

  

Fotole vajutamisel palutakse kõigepealt nõustuda lihtlitsentsi lepingu tingimustega ja sõlmida lihtlitsentsileping 
(ühekordne toiming). Mittenõustumise korral fotosid spordiregistri veebilehel ei avaldata. 

Foto autor on foto teinud füüsiline isik. 

Litsentsiandja on isik, kel on vastavad autoriõigused. St litsentsiandja võib olla: 

- foto autor ise ehk füüsiline isik, kes tegi fotod (nt spordiobjekti andmehaldur) või 

- juriidiline isik (nt spordiobjekti valdaja või omanik): 

- kellele kuuluvad foto varalised autoriõigused algusest peale (nt kui fotode autor on juriidilise isiku 
töötaja, kelle tööülesannetest tulenevalt on otseselt kohustus teha fotosid, lähevad varalised autoriõigused 
automaatselt üle tööandjale ehk juriidilisele isikule) või 

- kes on vastavad litsentsiõigused saanud omakorda kolmandalt isikult (nt foto autorilt, kes on teinud fotod 
käsundus- või töövõtulepingu alusel teenust osutades, või teiselt juriidiliselt isikult, kes omab fotode 
autoriõigusi). 

Litsentsisaaja on Eesti spordiregistri volitatud töötleja (Spordikoolituse ja -Teabe SA). 

Spordiregister eeldab, et andmehalduril kui fotode autoril ja/või vastavate autoriõiguste omaniku esindajal on õigus 
sõlmida lihtlitsentsileping spordiregistri volitatud töötlejaga fotode kasutamiseks spordiregistris. Vastavate õiguste 
puudumisel palume lepingut mitte sõlmida ja fotod kustutada. 



 

Allkirjastamise järel antakse kinnitus „Allkirjastamine õnnestus“. Nüüd saate hakata fotode andmeid uuendama. 

Olemasoleva foto korrigeerimiseks vajutage soovitud fotol. Seejärel alloleval nupul „Muuda“ vajutades saab 
täiendada fotode andmeid. Foto kustutamiseks vajutage nupule „Kustuta“. 

 

 

  



2. UUTE FOTODE LISAMINE 

Spordiobjekti foto(de) lisamiseks valige menüüst FOTOD ja vajutage nupule „Lisa“. 

 

Nupule „Lisa“ vajutamisel palutakse nõustuda lihtlitsentsi lepinguga (ühekordne toiming). 

 

Allkirjastamise järel antakse kinnitus „Allkirjastamine õnnestus“. Nüüd saate hakata fotosid lisama. 

  



Uue foto lisamiseks on vaja täita järgmised andmeväljad (punase täpiga väljad on kohustuslikud). 

 

Nupule „Lisa“ vajutamise järel ilmub kinnitus foto lisamise kohta. 

Fotode maksimaalne suurus on piiratud 5120 KB. Maksimaalne soovituslik fotode arv on 10. 

 

Kui kõik kohustuslikud andmeväljad on täidetud, siis tuleb spordiobjekti andmete uuendamiseks ankeet esitada 
(„Ankeedi esitamine“ ja „Esitan ankeedi“). 

 

Esitatud ankeet kontrollitakse spordiregistri volitatud töötleja poolt 30 päeva jooksul. Andmete kinnitamise kohta 
saate vastava kinnituskirja. 

Täiendav info ja abi: tel 730 3407 


