AS TREV-2 Grupp privaatsuspoliitika
(kehtib alates 01.03.2021)
Privaatsuspoliitika on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2016/679 (edaspidi „Üldmäärus“)
artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ vastutava töötleja nõuete
täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

1. Millised on isikuandmed ja millistel juhtudel me neid töötleme
1.1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.
Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti
aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise,
vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
1.2. Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi
või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku
kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise
isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.
1.3. Töötleme teie isikuandmeid kui:
 olete sõlmimas või sõlminud meiega lepingu või leping sisaldab teie isikuandmeid;
 pöördute meie poole kirjaga, mis sisaldab isikuandmeid;
 võtate meiega ühendust telefoni teel;
 külastate meie veebilehte;
 kandideerite meile tööle või praktikale;
 osalete küsitlustes, uuringutes;
 küllastate meie kontorit või muud territooriumit (videovalve);
 isikuandmete töötlemine toimub muul õiguslikul alusel.

2. Millistel eesmärkidel ja milliseid isikuandmeid me töötleme
2.1. Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 kliendisuhete loomine, haldamine ja kliendiga suhtlemine;
 lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmine;
 telefonikõnedele ja kirjadele vastamine, õigusnõuete menetlemine;
 kliendirahulolu-uuringute läbiviimine;
 vara kaitse ja õigusrikkumiste tuvastamine;
 seadustest tulenevate kohustuste täitmine (näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine);
 muu AS-i TREV-2 Grupp (edaspidi „TREV-2“) õigustatud huvi alusel eeldusel, et see on
andmesubjekti õigustest kaalukam.
2.2. Töötleme teie järgmiseid isikuandmeid:
 ees- ja perekonnanimi;
 isikukood või sünniaeg;
 isikut tõendava dokumendi andmed;
 kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoninumber);
 muu lepinguga seotud info (arveldusarve number, auto registreerimisnumber);
 foto, videopilt;
 kirjades jms dokumentides esitatud juhtumipõhised andmed.

3. Tööle või praktikale kandideerimine
3.1. Kui te kandideerite meile tööle või praktikale, töötleme teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi,
telefoninumbrit ning CV-s ja motivatsioonikirjas sisalduvaid isikuandmeid. Töötleme kandidaadi

andmeid eesmärgiga hinnata kandidaadi tööalast või praktikaalast sobivust vabale kohale.
Personalivaliku käigus töötleme kandidaatide kohta ainult sellist infot, mis on seotud nende
kvalifikatsiooni, erialaste oskuste ja omadustega.
3.2. Tööle kandideerides on teil õigus teada, milliseid andmeid me teie kohta oleme kogunud, tutvuda meie
poolt kogutud andmetega, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on
ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud ja kohalduva õigusega ettenähtud andmesubjekti õigused.
3.3. Kandidaadi andmetega saavad tutvuda ainult konkreetses värbamisprotsessis osalevad töötajad ja
kolmandad isikud, kes meid värbamisprotsessis abistavad (personaliotsingu firmad).
3.4. Valituks osutunud kandidaatide andmeid kasutame töölepingu sõlmimiseks. Töötajate isikuandmete
töötlemise põhimõtted on sätestatud TREV-2 isikuandmete töötlemise poliitikas.
3.5. Säilitame kandidaatide isikuandmeid vastava ametikoha täitmiseks kuni 1 aasta. Seejärel kustutame
valituks mitte osutunud kandidaatide andmed, välja arvatud juhul, kui oleme saanud kandidaadilt
nõusoleku tema andmete pikemaks töötlemiseks, et saaksime talle sobivuse korral pakkuda ka muid
ametikohti.

4. Ürituste fotod
4.1. Korraldame ja osaleme üritustel, kus meie soovil tehakse fotosid. Sellistel üritustel meie soovil tehtud
fotod on TREV-2 omand ja me võime neid töödelda vastavalt oma parimale äranägemisele (näiteks
avaldada ettevõtte siseveebis, kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias).
4.2. Meie poolt korraldatavatel üritusel ja üritustel, kus me osaleme, osaledes tuleb arvestada, et teie
isikuandmed (foto) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Kui üritustel osaleja ei soovi siiski
salvestisele jääda, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid.

5. Videosalvestused
5.1. Meie ruumides ja teistel territooriumitel on vara kaitse ja õigusrikkumiste tuvastamise eesmärgil
videovalve. Kaamerate kasutamisel on kaamerate vaatevälja jäävad territooriumid alati märgistatud
vastavate märgistega. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate
isikuandmete vastutav töötleja on TREV-2.
5.2. Aeg-ajalt võime ehitusobjektil lepingu täitmise eesmärgil salvestada ehitusprotsesse. Sellise salvestuse
tulemusel valmiv lühivideo ei sisalda isikuandmeid.
5.3. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma
tööülesannetest lähtuvalt.
5.4. Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 60 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus
on seotud käimasoleva menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

6. Veebilehe külastamine
6.1. Meie veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt
kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja
säilitatavad andmed alljärgnevaga:
 kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga);
 kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;
 külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta);
 infoga, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse.
6.2. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika
tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Andmeid säilitatakse
1 aasta.
6.3. Veebilehe kasutaja saab ise oma seadmetesse salvestatud küpsiseid blokeerida ja kustutada. Selleks
tuleb muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Kõikide küpsiste blokeerimine võib aga piirata veebilehe
kasutusvõimalusi.

7. Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja tähtaeg
7.1. Töötleme teie isikuandmeid kooskõlas Üldmäärusega lähtudes järgmistest põhimõtetest:
 isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogume ja
töötleme eesmärgipäraselt ning võimalikult minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja vajadusel
tagame nende parandamise;
 me ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete väljastamiseks
on õiguslik alus;
 isikuandmeid säilitame ainult ettenähtud aja ja seejärel kuuluvad need kustutamisele;
 kaitseme meie kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. Isikuandmete
töötlemisel kasutame turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmeid ebaseadusliku juurdepääsu
ja juhusliku kaotamise ning hävimise eest.
7.2. Töötleme teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik TREV-2 ja teie vahelise õigussuhte täitmiseks või
kuni teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel
kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

8. Teie õigused andmesubjektina
8.1. Meil on seadusest tulenev kohustus tagada, et teie isikuandmed oleksid õiged ja ajakohastatud.
Palume, et teavitaksite meid kindlasti kõikidest muudatustest, mida teid puudutavates töödeldavates
isikuandmetes tuleb teha ja aitaksite meil seeläbi täita eespool nimetatud kohustust.
8.2. Kõikide isikuandmete osas, mida teie kohta oleme kogunud, on teil alljärgnevad õigused.
Õigus tutvuda oma isikuandmetega
Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui
töödeldakse, siis õigus nõuda nende väljastamist. Tutvumiseks peate esitama meile taotluse.
Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse kas
omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Me keeldume soovi täitmast, kui selle täitmine võib
kahjustada teise isiku õigusi. Keelduvast otsusest teavitame teid esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem
kui ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest.
Õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta
Juhul kui oleme teie kohta andmeid kogunud, siis on teil õigus saada teada, mis on nende kogumise
eesmärk, kellele on teie isikuandmeid avalikustatud või avalikustatakse, kui kaua andmeid säilitatakse
ning juhul, kui andmeid ei ole kogutud teilt endalt, siis teave nende allika kohta.
Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist
Kui avastate, et teie kohta käivad andmed on ebaõiged ja ei vasta tegelikkusele, on teil õigus nõuda
ebaõigete isikuandmete parandamist või andmete täiendamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või
digitaalselt allkirjastatud taotlus ning lisage sellele oma taotlust põhjendavad tõendid ja asjaolude
kirjeldus. Me edastame info isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta
kõigile, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab
ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
Õigus esitada vastuväide
Teil on õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise kohta. Selleks esitage meile kas
omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.
Õigus nõuda andmete ülekandmist
Kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku või vastastikuse lepingulise suhte alusel automaatselt,
võite meilt taotleda oma töödeldavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning
masinloetaval kujul. Ühtlasi võite taotleda isikuandmete edastamist mõnele teisele vastutavale
töötlejale. Juhime tähelepanu, et andmeid saab edastada mõnele teisele vastutavale töötlejale ainult
siis, kui see on tehniliselt teostatav.
Õigus võtta andmetöötluseks antud nõusolek tagasi

Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma vastavasisuline nõusolek igal ajal
tagasi võtta.
Õigus nõuda andmete töötlemise piiramist või lõpetamist
Kui teie isikuandmete töötlemiseks ei ole seaduslikku alust, saate nõuda andmete kasutamise piiramist,
lõpetamist või kustutamist. Selleks esitage meile kas omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud
põhjendatud taotlus. Me kustutame isikuandmed kui:
 füüsiline isik võtab tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku;
 isikuandmeid ei ole enam vaja kogutud eesmärgil;
 puudub õiguslik alus andmete töötlemiseks;
 isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 on vaja täita juriidilist kohustust.
Kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel, mis ei luba andmete kustutamist, siis andmeid ei
kustutata.

9. Isikuandmete edastamine ja töötlemise koht
9.1. Lisaks meievahelises lepingus kokkulepitule võime edastada teie isikuandmeid töötlemiseks
kolmandatele isikutele, kes abistavad meid andmeturbega. Sellised isikud on näiteks andmebaaside ja
tarkvara kasutusele andjad, andmebaaside haldusteenuse või pilvandmeteenuste osutajad.
9.2. Volitatud töötlejate kasutamisel kasutame ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava
andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt.
9.3. Me hoiustame ja töötleme teie isikuandmeid peamiselt Euroopa Liidus (edaspidi „EL“) ja Euroopa
Majanduspiirkonnas (edaspidi „EMP“). Sellest olenemata võib aeg-ajalt olla vajalik teie isikuandmete
edastamine ja hoiustamine väljaspool EL-i või EMP-da. Samuti võivad andmeid töödelda väljaspool EL
või EMP-d tegutsevad andmete volitatud töötlejad.
9.4. Oma isikuandmete meile esitamisega nõustute oma andmete töötlemisega ja kinnitate, et olete teadlik,
et teie isikuandmete töötlemine, sealhulgas andmete hoiustamine ja edastamine, on vajalik meie vahel
sõlmitava lepingu täitmiseks või mõne muu käesolevas privaatsuspoliitikas toodud eesmärgi täitmiseks.

10. Andmekaitse ja -turbe meetmed
10.1. Töötleme teie isikuandmeid vastavuses Üldmäärusega, isikuandmete kaitse seaduse ning muude Eesti
Vabariigi õigusaktidega.
10.2. Oleme võtnud kasutusele asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, tagamaks
isikuandmete töötlemise viisil, mis välistaks säilitatavate või edastatavate andmete juhusliku või
ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, nende loata avalikustamise või neile loata
juurdepääsu.

11. Isikuandmete töötlemise rikkumised
11.1. Dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja
rakendatud meetmed. Me teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni põhjendamatu
viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist välja arvatud juhul, kui
rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele.
11.2. Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitame andmesubjekti. Andmekaitse
Inspektsioon võib hinnata, et andmesubjekti teavitamine ei ole vajalik.

12. Privaatsuspoliitika muutmine
12.1. Me võime privaatsuspoliitikat muuta. Kui me muudame privaatsuspoliitikat mis tahes viisil, avaldame
kõige värskema versiooni meie veebilehel. Soovitame teil aeg-ajalt kontrollida, kas privaatsuspoliitikas
on muudatusi tehtud.

13.

Kaebuste esitamine ja kontaktandmed

13.1. Teil on õigus nõuda, et teavitaksime teid isikuandmete töötlemise üksikasjadest Üldmääruse artikli 15
alusel. Samuti kui teil on mis tahes küsimusi, päringuid, taotlusi või kaebusi seoses oma isikuandmete
töötlemisega, võtke meiega julgesti ühendust.
Aadress: Teemeistri 2, Tallinn 10916
Telefon: +372 677 6500
E-post: andmekaitse@trev2.ee.
13.2. Kui te leiate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile
(Tatari 39, Tallinn 10134; e-posti aadress info@aki.ee).

