Deloitte CE Privaatustingimused
klientidele
Teadmiseks: järgnev informatsioon on kehtiv ka isikandmete töötlemisel tarne-, töövõtu- ja
alltöövõtulepingulistes suhetes.
Teave isikuandmete töötlemise kohta kliendisuhetes
Määratlused
Deloitte tähendab ühte või mitut Deloitte Touche Tohmatsu Limitedi, Ühendkuningriigi määratud vastutusega
äriühingut (edaspidi: DTTL), selle liikmesfirmade võrgustikku ja sidusettevõtteid. DTTL ja iga liikmesfirma on
juriidiliselt eraldiseisvad ja sõltumatud ettevõtted. DTTL (ühtlasi Deloitte Global) ei osuta klientidele teenuseid.
Deloitte Central Europe (Deloitte Kesk-Euroopa) (edaspidi: Deloitte CE) on piirkondlik organisatsioon, kuhu kuuluvad
ettevõtted, mis on koondunud katusorganisatsiooni Deloitte Central Europe Holdings Limitedi, Deloitte Touche
Tohmatsu Limitedi liikmesfirma Kesk-Euroopas, alla. Teenuseid osutavad Deloitte Central Europe Holdings Limitedi
tütar- ja sidusettevõtted, mis on eraldiseisvad ja sõltumatud juriidilised isikud.
Vastutav töötleja on vastutav töötleja või isikuandmete vastutav töötleja (nagu on määratletud isikuandmete kaitset
käsitlevates õigusaktides).
Volitatud töötleja on isikuandmete volitatud töötleja või volitatud töötleja (nagu on määratletud isikuandmete kaitset
käsitlevates õigusaktides).
Isikuandmete kaitset käsitlevad õigusaktid on järgmised asjakohasel juhul kohaldatavad õigusaktid: (a) riigisisesed
seadused, millega võetakse üle isikuandmete kaitse direktiiv (95/46/EÜ) ning eraelu puutumatust ja elektroonilist
sidet käsitlev direktiiv (2002/58/EÜ); (b) GDPR; ja (c) muud sarnased riigisisesed seadused isikuandmete kaitse
kohta.
GDPR on isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) (2016/679).
Isikuandmed on mis tahes isikuandmed (nagu on määratletud isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides), mida
töödeldakse seoses teenustega või teenuste osana.
Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmeid
avaldatakse (nagu on üksikasjalikumalt määratletud isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides).

Deloitte CE klientide (edaspidi: kliendid) esitatud või otse nende töötajatelt ja esindajatelt hangitud
isikuandmeid töötleb asjaomase kliendiga lepingulises suhtes olev Deloitte CE ettevõte järgmistel
eesmärkidel või seoses järgmisega:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

teenuste osutamine, nagu on kokku lepitud kliendiga sõlmitud lepingus;
kohaldatavate seadusest tulenevate, regulatiivsete või ametialaste nõuete täitmine;
pädevate asutuste päringutele ja kirjadele vastamine;
lepingute haldamine, finantsaruandlus, ettevõttesisene kooskõla ja riskianalüüs ning kliendisuhted;
(ettevõtteväliste või -siseste) infotehnoloogiasüsteemide rakenduste kasutamine ning infosüsteemide
teenused (e-post/arhiveerimine jms). See võib ühtlasi hõlmata pilves majutatud rakendusi eeldusel, et
täidetakse kohaldatavates isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides sätestatud andmeturbe- ja
andmeedastuskohustusi;

(edaspidi: eesmärgid).
Isikuandmed võivad sisaldada andmeid kliendi esindajate, töötajate, projektimeeskonna liikmete,
tarnijate ja töövõtjate (edaspidi: isikuandmete subjektid) kohta, samuti isikuandmeid, mis sisalduvad
seoses lepinguga hangitud teabes.
Vastutav töötleja
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Vastutav töötleja on eelkõige see Deloitte CE ettevõte, mis on kliendilepingu osapool.
Eespool nimetatud eesmärkidel võib isikuandmeid avaldada/edastada järgmistele isikuandmete
vastuvõtjatele, kes võivad neid isikuandmeid töödelda:
Deloitte ettevõtete grupp:
Kooskõlas eespool nimetatud eesmärkidega ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik teenuste osutamiseks,
võib
isikuandmeid
avaldada
teisele
vastutavale
töötlejale
Deloitte’i
ettevõtete
grupis
(http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html).
Kui vajalik on ka isikuandmete riikidevaheline edastamine (sealhulgas väljaspool Euroopa Liitu asuvad
territooriumid), (Deloitte ettevõte tegutseb teise vastutava töötlejana) siis toimub edastamine üksnes
juhul, kui täidetakse isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides sätestatud andmeedastuskohustusi.
Volitatud töötlejad
Järgmised volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid vastutava töötleja nimel kooskõlas eesmärkidega.
Alltöövõtjad (kliendi poolt lepingus või muul viisil heaks kiidetud)
Deloitte CE tavapärased teenuseosutajad:
EL-i teenuseosutajad:
4C Hungary Kft., Budafoki út 14. I/1, Budapest, 1111, Ungari
Billigence Europe Limited, 12 Gough Square, London, EC4A 3DW, United Kingdom
con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, Tšehhi Vabariik
Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068
Budapest, Ungari
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varssavi, Poola
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praha 8, Tšehhi Vabariik
Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Tšehhi Vabariik
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, Ühendkuningriik
Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9, Tšehhi Vabariik
MobileXpense, Rue des Colonies 11, 1000 Brüssel, Belgia
SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Poola
EL-i välised teenuseosutajad:
Kuna isikuandmete töötlemine hõlmab edastamist väljapoole Euroopa Liitu (EL), on kõik allpool
nimetatud ettevõtted sõlminud EL-i heakskiidetud lepingu tüüptingimused Deloitte’i ettevõttega, kellega
klient on lepingulisse suhtesse astunud, tagades seeläbi isikuandmete kaitse piisava taseme, nagu on
nõutud isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides.
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 (kehtib üksnes maksu- ja GESteenustele)
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Isikuandmete vastutav(ad) töötleja(d) ja isikuandmete volitatud töötleja(d) kehtestab (kehtestavad)
tehnoloogilised, füüsilised, administratiivsed ja menetluslikud kaitsemeetmed, mis on kõik kooskõlas
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valdkondlike standarditega, et kaitsta ja tagada töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsust,
terviklikkust ja juurdepääsetavust. Kaitsemeetmed väldivad isikuandmete lubamatut kasutamist või
nendele lubamatut juurdepääsu või ennetavad isikuandmetega seotud rikkumist (turvaintsident)
kooskõlas Deloitte CE korralduste, eeskirjade ja kohaldatavate isikuandmete kaitset käsitlevate
õigusaktidega. Klientide andmeid töötlevad Deloitte CE ettevõtted on sertifitseeritud ISO 27001 alusel
(ISO/IEC 27001 infoturbe juhtimissüsteemi standard).
Isikuandmeid võib avaldada ka pädevatele asutustele, keda on volitatud kohaldatavate seaduste alusel.
Isikuandmeid tuleb säilitada:
10 aastat, nagu on kokku lepitud kliendiga sõlmitud lepingus või kooskõlas kohalike seadusest
tulenevate nõuetega.
Nimetatud ajavahemiku möödumisel kustutatakse isikuandmed lõplikult või muudetakse need
anonüümseks.
Isikuandmeid töödeldakse eespool kirjeldatud eesmärkidel ja töötlemine on vajalik teenuste
osutamiseks, seadusest tulenevate nõuete täitmiseks ja Deloitte CE õigustatud huvides, mis tähendab,
et alati ei pruugi võimalik olla isikuandmeid parandada või kustutada isikuandmete subjektide taotluse
alusel.
Isikuandmete subjektidel on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja oma isikuandmete
parandamist või kustutamist (kui võimalik) või taotleda töötlemise piiramist või vaielda töötlemisele
vastu, samuti on neil õigus andmete ülekandmisele. Kõiki käesolevas punktis kirjeldatud õigusi saab
teostada taotluse saatmisega e-posti teel isikuandmete vastutavale töötlejale aadressil
CEprivacy@deloitte.com
Isikuandmete subjektid võivad nimetatud e-posti aadressile saata ka küsimusi isikuandmete kogumise
ja töötlemise kohta Deloitte CE-s.
Isikuandmete subjektidel on ühtlasi õigus esitada kaebus isikuandmete subjekti elukohariigi
järelevalveasutusele.
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