Kontserni BLRT Grupp ettevõtjate töötajate isikuandmete töötlemise tingimused Eestis

1. Üldsätted
1.1 Käesolevas dokumendis (edaspidi Tingimused) määratakse kindlaks BLRT Grupi (edaspidi
Kontsern) ettevõtjate töötajate isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted Eestis.
1.2 Isikuandmete töötlemisel kontsern järgib Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadusandluse,
muuhulgas isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi
Määrus) nõudeid.
1.3 Tingimused laienevad nii enne kui ka pärast käesoleva dokumendi kinnitamist saadud
isikuandmetele.
2. Vastutavad kaastöötlejad
Isikuandmete vastustavad kaastöötlejad on aktsiaselts BLRT Grupp, registreerimisnumber
10068499, asukohaga Kopli 103, 11712 Tallinn, ja teised kontserni BLRT Grupp kuuluvad ettevõtjad.
3. Mõisted
Käesolevates Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:
Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta,
keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, muuhulgas sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu
nimi, isikukood, asukohateave jne.
Andmesubjekt (töötaja) – sõlmitud töölepingu, töövõtulepingu, juhatuse liikme lepingu,
meretöölepingu jms alusel kontserni ettevõtjaga lepingulises suhtes olev füüsiline isik.
Isikuandmete töötlemine – mistahes isikuandmetega tehtav toiming või toimingute kogum, s.h.
kogumine, dokumenteerimine, säilitamine, struktureerimine, muutmine, lugemine, kasutamine,
kustutamine või hävitamine.
Vastutav töötleja – BLRT Gruppi koosseisu kuuluv juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab
kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
Vastutavad kaastöötlejad – BLRT Gruppi koosseisu kuuluvad juriidilised isikud, kes üheskoos
määravad kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
Volitatud töötleja – BLRT Gruppi koosseisu kuuluv juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid
vastutava töötleja nimel ja ülesandel;

4. Andmetüübid ja allikad
4.1 Kontsern töötleb töötajate isikuandmeid, mis on saadud:




vahetult andmesubjektilt;
avalikest registritest nagu Äriregister, rahvastikuregister, Politsei- ja Piirivalveameti
elektrooniline andmebaas, karistusregister jms;
avalikest interneti ressurssidest ja sotsiaalvõrgustikest.

4.2 Kontsernis töödeldakse järgmisi töötajate andmeid:











isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, teave kodakondsuse kohta,
kontaktandmed, andmed riiete ja jalanõude suuruse kohta (tööriiete võimaldamisel), isikut
tõendava dokumendi number;
teave hariduse ja kutsetegevuse kohta: keeleoskus; nõutava hariduse, kvalifikatsiooni,
töökogemuse olemasolu kinnitavad dokumendid; testi tulemused (vajadusel); teave juhiloa
olemasolu kohta; teave täiend- ja erialase ümberõppe kohta;
töölepingu tingimuste täitmiseks vajalik teave: arvelduskonto number; töötasu suurus, teave
täidetud ametikoha kohta, teave tööülesannete täitmist mõjutava terviseseisundi kohta.
sõiduki registreerimisnumber (kontserni territooriumile sissepääsuloa vormistamisel);
andmed laste olemasolu ja arvu kohta (lisapuhkuse vormistamisel);
elektroonilisest sissepääsulubade süsteemist saadud andmed;
küpsiste võrguidentifikaatorid;
muud töölepingute ja seadusandluse tingimuste täitmiseks vajalikud andmed.

5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
Põhjendatud huvi olemasolul isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse:






lepingu sõlmimiseks ja lepingu tingimuste täitmiseks;
personali puudutavaks asjaajamiseks;
õiguste ja kohustuste teostamiseks vastavalt seadusandlusele;
sobivate töötingimuste tagamiseks;
kehtivate Eesti Vabariigi seaduste ja kontserni normatiivaktide nõuete täitmiseks.

Töötaja nõusolekul isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse:


tundlikel ametikohtadel ja AOE projekti kallal töötavate töötajatele esitatavatele nõuetele
vastavuse kinnitamiseks.

6. Isikuandmete edastamine (k.a. piiriülene)
6.1 Kontserni ettevõtjad vahetavad töötajate andmeid tulemuslikkuse, arengu, karjääri juhtimiseks,
raamatupidamiseks ja muudel tööandja kohustuste täitmiseks vajalikel eesmärkidel. Andmete
turvalisuse tagavad tehnilised turvameetmed.
7. Andmesubjekti õigused
Andmesubjektil on õigus:





otsustada oma isikuandmete vastutavale töötlejale edastamiseks lubamise üle;
isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi kutsuda;
muuta oma isikuandmeid, kui nad on ebatäielikud, aegunud või ebatäpsed;
nõuda isikuandmete kustutamist;



saada teavet isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas struktureeritud vormingus.

8. Isikuandmete säilitamine
8.1 Andmesubjektide isikuandmeid ei säilitata kauem, kui nende töötlemise eesmärgid seda
nõuavad, ja kuuluvad hävitamisele nende eesmärkide saavutamisel või nende saavutamise vajaduse
ära langemisel.
8.2 Kontserni töötajate isikuandmeid säilitatakse kogu töölepingu kehtivuse ajal.
8.3 Töölepingu lõppemisel isikuandmeid säilitatakse vastavalt kehtiva Eesti Vabariigi seadusandluse
nõuetele.
9. Andmesubjekti õiguste teostamine
9.1 Isikuandmete töötlemist puudutavad päringud ning mistahes punktis 7 nimetatud õiguste
teostamist puudutavad elektroonilises vormis tehtud avaldused tuleb kinnitada digiallkirjaga ja
edastada meiliaadressile personal@blrt.ee.
9.2 Paberkandjal vormistatud päringud ja avaldused (edaspidi Päring) tuleb esitada kontserni
peakontorile aadressil Kopli 103, 11712, Tallinn. Päringu ja avalduse võib vastu võtta andmesubjektilt
või tema poolt volitatud isikult.
9.3 Kontsern vastab päringule ühe kuu jooksul pärast päringu saamist. Olenevalt päringu sisu
keerukusest või päringute arvukuse tõttu nimetatud perioodi saab vajadusel veel kahe kuu võrra
pikendada.
9.4 Kontsernil on õigus jätta päring tähelepanuta, kui selle esitanud isikut pole võimalik tuvastada.
9.5 Andmesubjektil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui ta leiab, et
tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitse inspektsiooni kontaktandmed on
kättesaadavad inspektsiooni kodulehel https://www.aki.ee.

10. Muud tingimused
10.1 Kontsernil on õigus muuta isikuandmete töötlemise tingimusi.
10.2 Käesolevad tingimused jõustuvad 10.12.2020.

