Deloitte CE Privaatsustingimused
klientidele
Teadmiseks: järgnev informatsioon on kehtiv ka isikuandmete töötlemisel tarne-, töövõtuja alltöövõtulepingulistes suhetes.
Informatsioon Isikuandmete töötlemise kohta kliendisuhetes:
Definitsioonid
“Deloitte” viitab ühele või rohkemale järgnevatest: Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(“DTTL”), mis on UK põhine äriühing (private company limited by guarantee), selle
liikmesfirmade võrgustikule või nendega seotud isikutele. DTTL ja iga selle liikmesfirma on
eraldiseisvad ja sõltumatud juriidilised isikud. DTTL (samuti viidatud kui “Deloitte Global”)
ei osuta klientidele teenuseid.
“Deloitte Central Europe (Deloitte CE)” on regionaalseid ettevõtteid ühendav
organisatsioon, mis kuulub Deloitte Touche Tohmatsu Limited Kesk-Euroopa liikmesfirma
Deloitte Central Europe Holdings Limited alla. Teenuseid osutavad Deloitte Central Europe
Holdings Limited tütarettevõtted ja sidusettevõtted, mis on eraldiseisvad ja sõltumatud
juriidilised isikud.
“Vastutav Töötleja” tähendab andmete töötlemise eest vastutavat töötlejat (nii nagu on
defineeritud andmekaitse regulatsioonides).
“Volitatud Töötleja” tähendab andmete töötlemiseks volitatud töötlejat
defineeritud andmekaitse regulatsioonides).

(nii nagu on

“Andmekaitse Regulatsioonid” hõlmab endas vastavalt kontekstile järgmist: (a)
siseriiklikud seadused, millega on üle võetud andmekaitse direktiiv (95/46/EC) ja eraelu
puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv (2002/58/EC); (b) GDPR; ja (c) iga
muu sarnane siseriiklik privaatsust reguleeriv õigusakt.
“GDPR” tähendab isikuandmete kaitse määrust (EU) (2016/679).
“Isikuandmed” tähendab isikuandmeid (nii nagu on defineeritud Andmekaitse
Regulatsioonides ), mida töödeldakse seoses või osana osutatavatest Teenustest.
“Saaja” tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avaliku võimu kandjat, agentuuri või muud
isikut, kellele isikuandmeid avaldatakse (täpsemalt defineeritud Andmekaitse
Regulatsioonides ).
Deloitte CE klientide poolt antud või otse nende töötajate ja esindajate käest saadud
isikuandmeid töödeldakse selle Deloitte CE liikmesfirma poolt, kes on lepingulises suhtes
vastava kliendiga, eesmärgiga või seoses vastavalt järgnevate punktidega:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
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Kliendiga lepingus kokku lepitud teenuste osutamiseks;
Vastavalt kohalduvate õiguslike, regulatiivsete ja professionaalsete nõuetega;
Adresseerimaks taotlusi järelevalve asutustel;
Lepinguhalduse,
finantsraamatupidamise,
sisereeglite
järgimise,
riski
analüüsimise ja kliendisuhete haldamise eesmärkidel;
Infotehnoloogiliste süsteemide (e-mail, arhiveerimine ja muu sarnane),
aplikatsioonide (majutatud mujale või siseselt) kasutamisel – see võib samuti
hõlmata pilveteenustes hallatavaid aplikatsioone, siis kui andmete turvalisus ja
edastamise viisid on vastavuses Andmekaitse Regulatsioonides sätestatud
tingimustega.
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“Eesmärgid”
Isikuandmed võivad sisaldada infot seoses kliendi esindajate, töötajate, projektide
meeskondade liikmete, tarnijate ja koostööpartnerite (“Andmesubjekt”) kohta, kui ka
Isikuandmeid, mis saadi seoses lepinguga.
Vastutav Töötleja:
Peamiselt on Vastutavaks töötlejaks Deloitte CE liige, kes on osapooleks kliendiga
sõlmitud lepingus.
Ülalpool toodud Eesmärkide täitmise nimel võivad Isikuandmeid avaldada/edastada ja
töödelda järgmised Isikuandmete Saajad:
Deloitte’i isikute grupp:
Vastavalt Eesmärkidele, mis on ülalpool välja toodud ja niivõrd, kui see on vajalik Teenuste
osutamiseks, võib Isikuandmeid avaldada teistele Vastutavatele Töötlejatele Deloitte’i
grupis (http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html).
Juhul, kui Isikuandmete edastamine üle riigipiiride on samuti vajalik (kaasa arvatud
territooriumid väljaspool Euroopa Liitu) (teine Deloitte liige loetakse ka Vastutavaks
Töötlejaks), siis edastamine toimub ainult juhul, kui Andmekaitse Regulatsioonidest
tulenevad kohustused, sellise edastamise jaoks, on täidetud.
Volitatud Töötlejad:
Järgnevad Volitatud Töötlejad töötlevad Isikuandmeid Vastutava Töötleja jaoks vastavalt
Eesmärkidele:
Alltöövõtjad (kliendi poolt lepingus või muudmoodi heakskiidetud)
Deloitte CE standard teenusepakkujad:
EU põhised teenusepakkujad:
Billigence Europe Limited, 12 Gough Square, London, EC4A 3DW, United Kingdom
Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C.,
1068 Budapest, Hungary
Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Prague 8, Czech Republic
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prague 8, Czech
Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United
Kingdom
4C Hungary Kft., Budafoki út 14. I/1, Budapest, 1111, Hungary
con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prague 4 – Lhotka, Czech Republic
MobileXpense, Rue des Colonies 11, 1000 Brussels, Belgium
SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Poland
Mitte-EU põhised teenusepakkujad:
Kuna Isikuandmete töötlemine hõlmab endas Isikuandmete edastamist Euroopa Liidust
(EL) väljapoole, siis kõik allpool välja toodud isikud on sõlminud EL poolt heakskiidetud

02

© 2018. For information, contact Deloitte Central Europe.

Standardsed Lepingutingumused Deloitte’i liikmega, kellega klient astus lepingulisse
suhtesse, seeläbi on tagatud piisav Isikuandmete kaitse tase, nagu on nõutud Andmekaitse
Regulatsioonides.
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015,
USA
Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No.
14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana,
India
Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (Applies to Tax and
GES services only)
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Isikuandmete töötlemise eest Vastutavad Töötleja(d) ja Volitatud Töötleja(d) seavad paika
tehnoloogilised, füüsilised, administratiivsed kaitsemeetmed ning protseduurid, mis
vastavad turul aktsepteeritud standarditele selleks, et kaitsta ja tagada töödeldavate
Isikuandmete konfidentsiaalsus, terviklikus ning kättesaadavus. Need kaitsemeetmed
ennetavad Isikuandmetele heaks kiitmata ligipääsu, Isikuandmete heaks kiitmata
kasutamise ning Isikuandmete lekkimise (infolekke intsident) vastavalt Deloitte CE juhiste,
poliiside ja kohalduvate Andmekaitse Regulatsioonide järgi. Klientide Isikuandmeid
töötlevad Deloitte CE liikmed on ISO 27001 sertifitseeritud (ISO/IEC 27001 Information
security management).
Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingus kokku lepitud teenuste osutamiseks.
Füüsilistel isikutel on õigus nõuda ligipääsu nendega seonduvatele Isikuandmetele,
samamoodi ka nende parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, töötlemise
lõpetamist ning ülekandmist. Kõiki eelpool kirjeldatud õiguseid saab käsutada saates nõude
e-maili vahendusel Vastutavale Töötlejale aadressil:
CEprivacy@deloitte.com
Andmesubjektidel on õigus esitada kaebus alalise elukoha järgsetele järelevalve ametitele,
kui nad leiavad, et nendega seonduvate Isikandmete töötlemise käigus on rikutud
Andmekaitse Regulatsioone.
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