HASARTMÄNGU KORRALDUSLOA TAOTLUS
Korraldusloa taotleja

Asukoha aadress

Ärinimi

Tänav

Registrikood

Maja number

Telefon

Sihtnumber

Faks

Linn/vald/küla

E-post

Riik

Hasartmängu liigi või alaliigi nimetus

Täiendava õnnemängu või loterii nimetus

Mängukoht
(Täidetakse mängukohas korraldatava õnnemängu, osavusmängu või toto puhul)

Mängukoha
aadress(id)
(tänav, maja nr, linn)
Laeva nimi ja
registrinumber

Taotletav korraldusloa kehtivusaeg või kiirloterii korraldamise algus- ja lõpukuupäev
Alates

Kuni

Riigilõivu tasumise kuupäev
(riigilõiv tasutakse vastavalt riigilõivuseadusele enne taotluse esitamist)

Hasartmängukorraldaja kontaktisik
Ees- ja perekonnanimi
Ametikoht

Telefon
E-post

Taotluse täitnud isik
Ees- ja perekonnanimi
Ametikoht

Telefon

Esitamise kuupäev

E-post

Allkiri

LISAD:
1. Õnnemängu, toto või osavusmängu korraldusloa taotlusele tuleb lisada:
•
Valla- või linnavalitsuse kirjalik nõusolek õnnemängu, toto või osavusmängu
mängukoha avamiseks taotluses näidatud aadressil v.a Eesti laevaregistrisse kantud
reisijatevedu teostaval laeval asuvas mängukohas (HasMS § 23 lg 2 p 1, § 22 lg 3);
•
Mängukoha plaan ja kirjeldus (HasMS § 23 lg 2 p 1);
•
Teave hasartmängu korraldamiseks kasutatava mänguinventari kohta
(HasMS § 23 lg 2 p 2);
•
Mängureeglid (HasMS § 23 lg 2 p 3; vt ka HasMS § 35 lg 1);
•
Ülevaade mängukohas ja mängu korraldamisel rakendatavatest turvameetmetest
(HasMS § 23 lg 2 p 4);
•
Teave selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse
vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (HasMS § 23 lg 2 p 5);
Toto puhul panuse vastuvõtmisel või võitude väljamaksmisel sidevahendi kaudu tuleb
täiendavalt lisada telefoninumbrid, Interneti aadressid ja muud kontaktandmed, mis võimaldavad
panuse tegemist ja vastuvõtmist ning andmed arvelduskontode kohta, mida kasutatakse maksete
vahendamiseks korraldaja ja mängijate vahel (HasMS § 23 lg 2 p 6).
2. Loterii korraldusloa taotlusele tuleb lisada:
•
Mängureeglid (HasMS § 23 lg 2 p 3, § 24 lg 2 p 2; vt ka HasMS § 35 lg 1 ja § 43);
•
Teave selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse
vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (HasMS § 24 lg 2 p 2);
Klassikalise loterii puhul panuse vastuvõtmisel või võitude väljamaksmisel sidevahendi kaudu
tuleb täiendavalt lisada telefoninumbrid, Interneti aadressid ja muud kontaktandmed, mis
võimaldavad panuse tegemist ja vastuvõtmist ning andmed arvelduskontode kohta, mida
kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ja mängijate vahel (HasMS § 23 lg 2 p 6).
Kiirloterii puhul tuleb täiendavalt lisada pileti kavand koos loteriipiletite turvaelementide
kirjeldusega (HasMS § 24 lg 2 p 3).
3. Täiendava õnnemängu korraldusloa taotlusele tuleb lisada täiendava õnnemängu
mängureeglid (HasMS § 25 p 2).

