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Mõisted
Deloitte tähendab ühte või mitut Deloitte Touche Tohmatsu Limited (edaspidi: DTTL), selle
liikmesfirmade võrgustikku ja sidusettevõtteid (koos edaspidi: Deloitte organisatsioon). DTTL
(samuti nimetatud ka: Deloitte Global) ja iga liikmesfirma on juriidiliselt eraldiseisvad ja sõltumatud
ettevõtted, mis ei saa siduda ega kohustada üksteist kolmandate isikute suhtes. DTTL, iga DTTL
liikmesfirma ja iga seotud äriühing on vastutav ainult enda tegude ja tegemata jätmiste eest eraldi,
ega vastuta teiste eest. DTTL ei osuta klientidele teenuseid. Palun külastage
www.deloitte.com/about tutvumaks lähemalt.
„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 Limited-i liikmesfirma Kesk-Euroopas,
alla. Teenuseid osutavad Deloitte Central Europe Holdings Limited-i tütar- ja sidusettevõtted,
samuti ettevõtted, mis on seotud Deloitte Central Europe Holdings Limited-iga, mis on
eraldiseisvad ja sõltumatud juriidilised isikud.
„Vastutav töötleja“ (Controller) (edaspidi: meie vastavas käändes) on vastutav töötleja, või
isikuandmete vastutav töötleja, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid (nagu on
määratletud isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides).
„Volitatud töötleja“ (Processor) on isikuandmete volitatud töötleja või volitatud töötleja, kes töötleb
isikuandmeid vastutava töötleja nimel (nagu on määratletud isikuandmete kaitset käsitlevates
õigusaktides).
„Isikuandmete kaitset käsitlevad õigusaktid“ on järgmised asjakohasel juhul kohaldatavad
õigusaktid: (a) riigisisesed seadused, millega võetakse üle 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 (teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku
/andmesubjekti kohta), mida töödeldakse seoses meie klientidele osutatavate teenustega või
selliste teenuste osana või seoses lepinguliste suhetega meie tarnijate, töövõtjate ja alltöövõtjatega
või kui see on vajalik meie igapäevase äritegevuse osaks oleva tegevuse jaoks.
„Töötlemine“ on isikuandmetega tehtav (automatiseeritud või automatiseerimata) toiming või
toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, struktureerimine, säilitamine,
kasutamine, avalikustamine, piiramine, kustutamine või hävitamine (nagu on määratletud
isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides).

„Vastuvõtja“ on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele
isikuandmeid avaldatakse (nagu on üksikasjalikumalt määratletud isikuandmete kaitset
käsitlevates õigusaktides).
Kokkuvõte
Käesolevad privaatsustingimused kehtivad Teie isikuandmete (edaspidi: andmed) töötlemisele
meie poolt ja nendes selgitatakse:


milliseid isikuandmeid me Teie kohta töötleme;



miks (millistel eesmärkidel) me Teie isikuandmeid töötleme (sealhulgas isikuandmete
töötlemise õiguslikud alused);



kuidas ja millises asukohas me Teie isikuandmeid töötleme (kuhu me Teie isikuandmeid
edastame ja kellega me Teie andmeid jagame);



millised on Teie õigused.

Käesolevad privaatsustingimused kehtivad alates lehekülje alguses märgitud kuupäevast. Me
võime neid privaatsustingimusi aeg-ajalt muuta ja selle tõttu soovitame Teil need aegajalt üle
lugeda.
Milliseid isikuandmeid me töötleme
Me töötleme isikuandmeid, mida Te meile esitate või mida me saame Teie tööandjalt või
lepingupartnerilt, nõustajalt või kolmandalt isikult või mille Te olete sõnaselgelt avalikuks teinud
või on avalikult kättesaadav muul viisil (nt online meedias).
Need isikuandmed võivad sisaldada järgmist:


Teie ees- ja perekonnanimi ning sugu;



Teie töökoht (ametikoht) ja üldised kontaktandmed (töö- või koduaadress, isiklik või tööalane
e-posti aadress ja telefoninumber);



varasem ärisuhtlus Deloitte’iga;



Teie arveldusarve number (juhul, kui meie klient/töövõtja/tarnija või alltöövõtja on füüsiline
isik);



IP-aadress;



Teie isikuandmed, mis on esitatud seoses Teie õiguste teostamisega kooskõlas käesolevate
privaatsustingimustega;



sisetelevisioonisüsteemi (CCTV) kujutised ja muud andmed, mida kogume Teie sisenemisel
meie territooriumile (konkreetne ja kohandatud teave selliste isikuandmete töötlemise kohta
on kättesaadav asjaomases Deloitte CE asukohas (kui nimetatud andmed on üleüldse
olemas); nimetatud kujutisi võivad töödelda ka hoone omanik ja volitatud kolmas isik).

Alltoodud eesmärkidel me ei kogu ega töötle isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides
määratletud mis tahes tundlikke isikuandmeid ega isikuandmete eriliike. Teie isikuandmete muid
liike, mida töödeldakse otseselt selleks, et saaksime Teile oma teenuseid osutada, on

kirjeldatud Deloitte CE ettevõtete, kes osutavad teenuseid andmete vastutava
töötlejana, ja Deloitte CE ettevõtete, kes osutavad teenuseid andmete volitatud töötlejana,
privaatsustingimustes.
Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid (edaspidi: töötlemiseesmärgid)


kohaldatavate seadusest tulenevate, regulatiivsete või ametialaste nõuete täitmine (rahapesu
tõkestamine);



pädevate asutuste päringutele ja kirjadele vastamine;



üldine lepinguhaldus, finantsaruandlus (arvete esitamine) ja statistika;



ettevõttesisene järelevalve ja riskianalüüs (sealhulgas turvaintsidentide uurimine ja
ennetamine);



meie õiguste ja õigustatud huvide kaitsmine;



üldised kliendi-, tarne-, töövõtu- ja alltöövõtulepingulised suhted (sealhulgas tagasiside ja
kaebused, samuti ärivõimaluste hindamine ja arendamine);



ettevõttesiseste või -väliste (pilve-)infotehnoloogiasüsteemide, teenuste ja rakenduste
kasutamine (suhtluseks, andmejagamiseks ja arhiveerimiseks).

Pange tähele, et käesolevad privaatsustingimused ei sisalda teavet isikuandmete töötlemise kohta
turunduslikel, otsepostituste või värbamise eesmärkidel. Isikuandmete töötlemist nimetatud
eesmärkidel on kirjeldatud konkreetsetes privaatsustingimustes, mis võivad sisalduda Teie
nõusolekus isikuandmete töötlemiseks (asjakohasel juhul). Me ei töötle isikuandmeid
otsepostituste ega turunduslikel eesmärkidel ilma Teie sõnaselge nõusolekuta, kuid me võime Teilt
sellist nõusolekut küsida isikuandmete töötlemiseesmärkidel töötlemise käigus.
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus
Me töötleme Teie isikuandmeid vaid juhul, kui töötlemine on vajalik


Teiega sõlmitud lepingu haldamiseks või meetmete võtmiseks, et Teiega leping sõlmida;



meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks;



meie õigustatud huvides, milleks võivad olla:
-

meie tarnijate, töövõtjate ja alltöövõtjatega lepingu sõlmimine ja selle täitmine;
meie ärihuvide kaitsmine (sealhulgas riski- ja kvaliteedihinnangu andmine);
tagamine, et meile esitatud kaebuste ja taotlustega tegeletakse nõuetekohaselt.

Teie isikuandmete säilitamine
Me säilitame Teie isikuandmeid 10 aastat pärast meie klientidele teenuste osutamist või
lepinguliste suhete lõppemist meie tarnijate, töövõtjate või alltöövõtjatega või vastavalt
kohaldatava õiguse või asjaomaste eeskirjadega nõutule või Deloitte’i õigustatud huvides.
Isikuandmete vastutav töötleja

Käesolevate privaatsustingimuste kontekstis on isikuandmete vastutav töötleja Deloitte CE
ettevõte, kes on kliendi-, tarne-, töövõtu- või alltöövõtulepingu osapool.
Teie isikuandmete jagamine ja edastamine
Teie isikuandmeid võib avaldada/edastada järgmistele
isikuandmeid töötlemiseesmärkidel töödelda:

vastuvõtjatele,

kes võivad Teie

Deloitte’i gruppi kuuluvad ettevõtted, keda on loetletud siin. Asjakohasel juhul töödeldakse Teie
isikuandmeid vaid niivõrd, kuivõrd see on töötlemiseesmärkidel lubatud ja kooskõlas
isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega. Iga vastuvõtja vastutab Teie andmete
nõuetekohase kaitse tagamise, Teie andmete töötlemise kohta teabe andmise ja vajaduse korral
lisanõusoleku hankimise eest. Kui Teie andmeid edastatakse teise riiki (sealhulgas väljaspool
Euroopa Liitu asuvad territooriumid), siis toimub edastamine üksnes juhul, kui täidetakse
isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides sätestatud andmeedastuskohustusi.
Volitatud töötlejad
Meie poolt heaks kiidetud haldus- ja IT-teenuste osutajad:















Adastra s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Prague8, Czech Republic
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., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 – Vinohrady,
Tšehhi Vabariik
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, 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, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brüssel, Belgia

Mobitouch sp. z o.o., Litewska 10/1, 35-302 Rzeszow, Poland
Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Prague 5, Czech Republic
SI- Consulting sp. z o.o.- ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław, Poland
Uniwise s.r.o., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic
Wookie.apps s.r.o., Josefa Kočího 1556, 153 00 Radotín, Czech Republic

EL-i välised (kõik EL-i välised isikuandmete volitatud töötlejad on sõlminud EL-i heakskiidetud
lepingu tüüptingimused meiega, 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 Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Nende juurdepääsuõigused on rangelt piiratud vajalike tehniliste, haldus- ja kasutajatoeteenuste
osutamisega.
Töötlemise turvalisus

Meie oleme ja meie volitatud töötlejad on kehtestanud tehnoloogilised, füüsilised,
administratiivsed ja menetluslikud kaitsemeetmed, mis on kõik kooskõlas valdkondlike
standarditega, et kaitsta ja tagada töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsust, terviklikkust ja
juurdepääsetavust, vältida isikuandmete lubamatut kasutamist või nendele lubamatut
juurdepääsu või ennetada isikuandmetega seotud rikkumist (turvaintsident) kooskõlas Deloitte CE
tegevuskordade ja isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega. Deloitte CE-l on ISO 27001
sertifikaat – laialdaselt tunnustatud üleilmne teabestandard.
Teie õigused
Teil on õigus:


nõuda oma isikuandmetega tutvumist (ja nõuda meie töödeldavate isikuandmete koopiat);



nõuda meilt oma andmete ajakohastamist ja parandamist (õigus andmete parandamisele);



nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist (kui võimalik); või



nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Te võite esitada vastuväite andmete töötlemisele (teatud juhtudel, nagu on ette nähtud GDPR-is),
samuti teostada oma andmete ülekandmise õigust (saada isikuandmete, mille olete meile
esitanud, koopia struktureeritud, masinloetaval kujul ja nõuda meilt selliste andmete edastamist
teisele vastuvõtjale).
Kõikide kirjeldatud õiguste teostamiseks saatke e-kiri aadressile CEprivacy@deloittece.com või
aalanis@deloittece.com või kirjutage aadressil Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti, Aktsiaselts
Deloitte Advisory, või Deloitte AB OÜ, asukohaga: Tornimäe 5, 10145 Tallinn, Eesti.
Samadel kontaktandmetel võite kirjutada ka juhul, kui Teil on küsimusi oma isikuandmete
töötlemise kohta, sealhulgas turvameetmete kohta andmete edastamisel väljapoole Euroopa Liitu.
Samuti on Teil õigus esitada kaebus oma elukohariigi kohalikule isikuandmete kaitse
järelevalveasutusele, kui Teie arvates rikub Teie isikuandmete töötlemine GDPR-i.

Deloitte Kesk-Euroopa teenusespetsiifilised privaatsustingimused
Deloitte Kesk-Euroopa ettevõtted, kes osutavad teenuseid isikuandmete vastutava töötlejana

Kohaldatakse järgmistele teenustele: audit, maksunõustamine, globaalsed tööhõiveteenused,
õigusteenused, riskinõustamine, finantsnõustamine, konsultatsioonid.
Milliseid isikuandmeid me töötleme
Vastutava töötlejana töötleme Teie esitatud isikuandmeid, sealhulgas Teie pereliikmete ja
ülalpeetavate isikuandmeid, kui see on vajalik olenevalt osutatava teenuse laadist, ja andmeid,
mille saame Teie tööandjalt, lepingupartnerilt, nõustajalt või kolmandalt isikult eeldusel, et sellised
andmed on kogutud seaduslikul teel.
Olenevalt teenuste liigist võivad isikuandmed sisaldada järgmist:


Teie ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaeg, Teie isikutunnistuse või passi andmed,
maksukohustuslase number, sotsiaalkindlustuse ja riikliku kindlustuse number;



Teie töökoht (ametikoht) ja üldised kontaktandmed (töö- või koduaadress, isiklik või tööalane
e-posti aadress ja telefoninumber, haridust tõendav tunnistus);



muud andmed, mis on vajalikud konkreetset liiki teenuste osutamiseks Teie töövõtjale või
tööandjale (asjakohasel juhul perekonnaseis, laste arv, andmed Teie pereliikmete kohta,
nende ees- ja perekonnanimed, sünniajad);



finantsandmed (sealhulgas arveldusarve andmed, krediidiajalugu, töötasu ja isiklik
investeerimisest saadud tulu/kasu);



andmed Teie suhte kohta meie kliendiga (ostetud kaubad ja teenused).

Teie
isikuandmete
töötlemise
eesmärgid
(edaspidi:
töötlemiseesmärgid)
Teenuste osutamine Teile isiklikult või meie klientidele (Teie tööandja või lepingupartner), nagu on
asjaomases lepingus kokku lepitud.
Töötlemise vahendid
Mõnda liiki teenuste korral kasutatakse isikuandmete töötlemiseks erivahendeid.
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus


Teiega sõlmitud lepingu täitmine või kui Te ei ole lepingupool, siis



meie õigustatud huvi osutada lepingu alusel teenuseid Teie tööandjale või lepingupartnerile
või



Deloitte’i
seadusest
tulenevate
kohustuste
täitmine
Teile
või
Teie
tööandjale/lepingupartnerile teenuste osutamisel (st osutatud teenuseid reguleerivad
(võimalikud) kohaldatavad seadused määravad selgelt kindlaks, et teenuse osutamisel
töötleme Teie isikuandmeid isikuandmete vastutava töötlejana).

Teie isikuandmete esitamine ja töötlemine (sealhulgas andmetöötluseks teatud vahendite
kasutamine, nagu on nimetatud eespool) on vajalik töötlemiseesmärkidel.
Teie isikuandmete säilitamine
Me säilitame Teie isikuandmeid 10 aastat pärast Teile või meie klientidele teenuste osutamist või
nagu nõuavad kohaldatavad seadused või asjaomased eeskirjad või Deloitte’i õigustatud huvides.
Teie isikuandmete jagamine ja edastamine
Teie isikuandmeid võib avaldada/edastada järgmistele
isikuandmeid töötlemiseesmärkidel töödelda:

vastuvõtjatele,

kes võivad Teie

Vastuvõtjad
Deloitte’i gruppi kuuluvad ettevõtted, keda on loetletud siin. Asjakohasel juhul töödeldakse Teie
isikuandmeid vaid niivõrd, kuivõrd see on töötlemiseesmärkidel lubatud ja kooskõlas
isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega. Iga vastuvõtja vastutab Teie andmete
nõuetekohase kaitse tagamise, Teie andmete töötlemise kohta teabe andmise ja vajaduse korral
lisanõusoleku hankimise eest. Kui Teie andmeid edastatakse teise riiki (sealhulgas väljaspool
Euroopa Liitu asuvad territooriumid), siis toimub edastamine üksnes juhul, kui täidetakse
isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides sätestatud andmeedastuskohustusi.
Volitatud töötlejad
Meie alltöövõtjad (kelle klient on lepingus või muul viisil heaks kiitnud) ja meie heaks kiidetud
haldus- ja IT-teenuste osutajad:
EL-i teenuseosutajad









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., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 – Vinohrady,
Tšehhi Vabariik
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, 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

Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Prague 5, Czech Republic
SI- Consulting sp. z o.o. - ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław, Poland

Auditeerimisteenused: Deloitte Group Support Centre BV, Hollandis asutatud eraõiguslik piiratud
vastutusega äriühing, Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdam, Holland
Korraliku haldus-, tehnilise ja tegevustoe jaoks võime kasutada ka kohalikke teenuseosutajaid
(riikides, kus me tegutseme), kes töötlevad Teie isikuandmeid isikuandmete volitatud töötlejana.
Sellised kohalikud teenuseosutajad on meie usaldusväärsed partnerid, kes osutavad peamiselt
kohalikke arhiveerimis-, kuller-, tõlke-, IT- või reprograafiateenuseid. Enne teenuste osutamist
sõlmivad kõik sellised kohalikud teenuseosutajad isikuandmete töötlemise lepingu kooskõlas
isikuandmete töötlemist käsitlevate õigusaktidega. Taotluse esitamisel võite meilt saada kohalike
volitatud töötlejate täieliku nimekirja.

EL-i välised teenuseosutajad
Kuna isikuandmete töötlemine võib hõlmata isikuandmete edastamist väljapoole Euroopa Liitu
(EL), on kõik allpool nimetatud ettevõtted sõlminud EL-i heakskiidetud lepingu tüüptingimused
Deloitte’i ettevõttega, kes teenuseid osutab, tagades seeläbi isikuandmete kaitse piisava taseme,
nagu on nõutud isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides.
Maksu-/globaalsed tööhõiveteenused:




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 (GA Organizeri omanik ja
haldaja)
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Nende juurdepääsuõigused on rangelt piiratud vajalike tehniliste, haldus- ja kasutajatoeteenuste
osutamisega.
Töötlemise vahendid
Mõnda liiki teenuste korral kasutatakse Teie isikuandmete töötlemiseks erivahendeid. Allolevate
linkide kaudu leiate rohkem teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.
Globaalsed tööhõiveteenused:
GA Organizer Tool
Auditeerimisteenused:
Deloitte Connect Deloitte iCount

Deloitte iConfirm
Töötlemise turvalisus
Deloitte ja tema volitatud töötlejad on kehtestanud tehnoloogilised, füüsilised, administratiivsed ja
menetluslikud kaitsemeetmed, mis on kõik kooskõlas valdkondlike standarditega, et kaitsta ja
tagada töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsust, terviklikkust ja juurdepääsetavust, vältida
isikuandmete lubamatut kasutamist või nendele lubamatut juurdepääsu või ennetada
isikuandmetega seotud rikkumist.
Teie õigused
Palun tutvuge Deloitte Kesk-Euroopa privaatsustingimustega.

Deloitte Kesk-Euroopa teenusespetsiifilised privaatsustingimused
Deloitte Kesk-Euroopa ettevõtted, kes osutavad teenuseid isikuandmete volitatud töötlejana

Kohaldatakse järgmistele teenustele: finantspettuste uurimine, palga-, immigratsiooni-, teatud
teenused IT-nõustamise valdkonnas.
Milliseid isikuandmeid me töötleme
Volitatud töötlejana töötleme Teie esitatud isikuandmeid, sealhulgas Teie pereliikmete ja
ülalpeetavate isikuandmeid, kui see on vajalik olenevalt osutatava teenuse laadist, ja andmeid,
mille saame Teie tööandjalt, lepingupartnerilt, nõustajalt või kolmandalt isikult, või avalikke
andmeid, või mille Te olete sõnaselgelt avalikuks teinud või on avalikult kättesaadav muul viisil (nt
online meedias).
Need isikuandmed võivad sisaldada järgmist:


Teie ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaeg, Teie isikutunnistuse või passi andmed,
maksukohustuslase number, sotsiaalkindlustuse ja riikliku kindlustuse number;



Teie töökoht (ametikoht) ja üldised kontaktandmed (töö- või koduaadress, isiklik või tööalane
e-posti aadress ja telefoninumber, haridust tõendav tunnistus);



muud andmed, mis on vajalikud konkreetset liiki teenuste osutamiseks Teie töövõtjale või
tööandjale (asjakohasel juhul perekonnaseis, laste arv, andmed Teie pereliikmete kohta,
nende ees- ja perekonnanimed, sünniajad);



finantsandmed (sealhulgas arveldusarve andmed, töötasu ja isiklik investeerimisest saadud
tulu/kasu);



andmed seoses Teie ametialase tegevuse, töösoorituse ja atesteerimisega.

Teie
isikuandmete
töötlemise
eesmärgid
Teenuste osutamine Teile isiklikult või meie klientidele (Teie tööandja või lepingupartner) vastavalt
asjaomases lepingus kindlaksmääratule ja andmete vastutava töötleja (Teie, Teie tööandja või
lepingupartner) korraldusel.
Teie isikuandmeid töödeldakse meie klientide (isikuandmete vastutavad töötlejad, kes vastutavad
ka Teie isikuandmete töötlemise kohta Teile teabe edastamise eest, sealhulgas teave oma õiguste
kasutamise kohta) juhiste alusel. Pöörduge otse oma tööandja/lepingupartneri poole, et:


nõuda oma isikuandmetega tutvumist (ja nõuda töödeldavate isikuandmete koopiat);



nõuda oma isikuandmete ajakohastamist ja parandamist (õigus andmete parandamisele);



nõuda oma isikuandmete kustutamist (kui võimalik); või



nõuda töötlemise piiramist.

