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ANDMETE ÕIGLASE TÖÖTLEMISE TEADE  

ÄRIKLIENTIDELE, TARNIJATELE jt ÄRIPARTNERITELE 

Avaldamiskuupäev: 3. mai 2018 

Ajakohastamise kuupäev: 3. mai 2018 

1. SISSEJUHATUS 

Andmete õiglase töötlemise teate („teade“) eesmärk on selgitada, kuidas EIZO Nordic AB 
(„meie“, „meid“ jne.) kui vastutav andmetöötleja töötleb teie isikuandmeid, ning 
teavitada teid andmete piisava kaitse tagamiseks rakendatavatest meetmetest ja 
protseduuridest. Selle teabe esitamine on üks isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 
2016/679 („üldmäärus“) tulenevaid nõudeid.  

Käesolev teade ei kujuta endast teie- ja meievahelist lepingulist suhet ning aeg-ajalt 
võime me teate teksti muuta.  

2. SEADUSLIK TÖÖTLEMINE 

Me töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui:  

(a) te olete andnud selleks oma nõusoleku; 

(b) andmete töötlemine on vajalik meie toodete või teenuste pakkumiseks teile või teie 
tööandjale; 

(c) andmete töötlemine on vajalik vastamiseks teie või teie tööandja taotlusele; 

(d) andmete töötlemine on vajalik suhete hoidmiseks teie või teie tööandjaga; 

(e) andmete töötlemine on vajalik õiguslike või seadusest tulenevate kohustuste 
täitmiseks 

Lõigus (a) nimetatud nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta, esitades vastava taotluse 
punktis 12 toodud aadressil. 

3. MILLISEID ISIKUANDMEID ME TEIE KOHTA KOGUME 

3.1 Me töötleme järgmisi isikuandmete liike:  

(a) teie nimi, e-posti aadress jm kontaktandmed;  

(b) teie roll, ametikoht ja/või ametinimetus asjaomasel töökohal; 

(c) andmed teie eelistatud turundusürituste või -materjalide kohta; 

(d) andmed, mis käsitlevad teie juurdepääsu meie tööruumidesse, süsteemidele, 
veebisaitidele; 

(e) teie sõnumid, tagasiside või kaastöö meie uuringutele ja küsimustikele. 

3.2 Võib juhtuda, et te peate esitama meile oma isikuandmeid, et saaksime hallata oma 
äritegevust ja -toiminguid, hoida töösuhteid meie ja teie või teie tööandjaga, pakkuda 
teile või teie tööandjale tooteid või teenuseid või täita õiguslikke ja seadusest tulenevaid 
kohustusi. Kui te ei esita oma isikuandmeid, võib juhtuda, et me ei saa suhet teie või teie 
tööandjaga säilitada ega teile või teie tööandjale oma tooteid ja teenuseid pakkuda.  
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3.3 Teeme omalt poolt kõik, et säilitada meil hoitavate isikuandmete täpsus ja täielikkus ning 
tagada teie isikuandmete ajakohasus. Sellegipoolest saate te meid seejuures aidata, 
võttes viivitamata meiega ühendust, kui teie isikuandmed on muutunud või kui olete 
teada saanud, et meil on teie kohta ebatäpsed isikuandmed (vt allpool lõik 9). Me ei 
vastuta kahjude eest, mis tulenevad teie poolt ebatäpsete, ebausaldusväärsete, puudulike 
või mittetäielike isikuandmete esitamisest. 

4. KUIDAS ME ISIKUANDMEID KOGUME 

Meie ja teie või teie tööandja vahelise töösuhte käigus saame isikuandmeid tavaliselt teie 
või teie tööandja poolt esitatud teabest. Selliseks teabeallikaks võivad olla [teie või teie 
tööandja poolt meile saadetud e-kirjad jm kirjavahetus, visiitkaardid, meie turundus- või 
turu-uudiste loenditesse registreerumisel teie või teie tööandja poolt kasutatud vormid ja 
dokumendid, kui teid on volitatud isikuna määratud kauplema oma tööandja nimel; 
sisselogimisteave, mida teie või teie tööandja kasutate juurdepääsuks meie toodetele või 
teenustele kas enda või oma tööandja nimel.] 

Me võime koguda teie isikuandmeid ka muudest allikatest, näiteks meie kontserni 
kuuluvatest ettevõtetest, turundusteenuse pakkujailt, pettustevastase võitlusega 
tegelevatest asutustest, krediidiinfoagentuuridest ja valitsusasutuste andmetest.  

5. KUIDAS ME ISIKUANDMEID KASUTAME 

Me töötleme teie isikuandmeid seoses meie ja teie või teie tööandja vahelise töösuhte 
haldamisega ning teile või teie tööandjale toodete ja teenuste pakkumisega järgmistel 
otstarvetel:  

(a) et pakkuda teile või teie tööandjale teie poolt tellitud tooteid või teenuseid; 

(b) et vastata teie või teie tööandja poolt meile saadetud sõnumitele või kirjadele; 

(c) et pakkuda teile või teie tööandjale meie toodete ja teenuste reklaami- ja 
turundusmaterjale, mille vastu teie või teie tööandja võiks meie arvates huvi 
tunda1; 

(d) et hallata, arendada ja täiustada meie tootevalikut, teenuseid, kauplusi, 
infotehnoloogiasüsteeme ja veebisaite; 

(e) et jälgida ja hinnata seaduste ning meie põhimõtete ja nõuete järgimist; 

(f) et kogu maailmas täita õiguslikke ja seadusest tulenevaid kohustusi ning taotlusi, 
k.a aruandlus siseriiklikele ja rahvusvahelistele reguleerivatele asutustele ja/või 
auditeerimine nende poolt; 

(g) et viia läbi rahapesuvastaseid, finants- ja krediidikontrolle ning kontrolle pettuste ja 
kuritegude ennetamiseks ja tuvastamiseks; 

(h) et hallata meie süsteemide, tööruumide, platvormide ning veebisaitide ja 
rakenduste turvalisust ja juurdepääsu; 

(i) et järgida kohtumäärusi ning kasutada ja/või kaitsta oma seaduslikke õigusi; 

(j) muudel seadusliku äritegevuse eesmärkidel; 

(k) muul kohaldatavate seaduste või eeskirjadega lubataval või nõutaval otstarbel. 

6. ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE 
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Teie isikuandmeid võib edastada (k.a juurdepääs andmetele või andmete säilitamine) 
väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) asuvasse riiki või piirkonda, sealhulgas 
riikidesse, mille õigusaktid ei võimalda samasugust isikuandmete kaitset kui EMPs. 
Eelkõige võime jagada teie isikuandmeid meie kontserni kuuluvate ettevõtetega, mis 
asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, k.a Jaapan. Tagame, et andmete 
rahvusvahelisel edastamisel kasutatakse üldmääruse nõuetele vastavaid asjakohaseid või 
sobivaid kaitsemeetmeid. Asjaomaste kaitsemeetmeid sisaldavate dokumentide koopiaid 
saate taotleda punktis 12 toodud aadressil.  

7. MILLAL VÕIME TEIE ISIKUANDMEID AVALDADA 

Me ei müü, ei anna rendile ega vaheta teie isikuandmeid. Avaldame teie isikuandmeid 
üksnes järgmistele andmete vastuvõtjatele:  

(a) meie kontserni kuuluvad ettevõtted; 

(b) teie poolt heaks kiidetud või määratud ettevõtted; 

(c) kolmandad isikud, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel (näiteks meie 
süsteemide haldajad, k.a pilveteenuse pakkujad); 

(d) kolmandad isikud, kes töötlevad teie isikuandmeid iseseisvalt, kuid teevad seda 
teile või teie tööandjale meie nimel teenust pakkudes (näiteks meie tarnijad); 

(e) ettevõtted, kes pakuvad teenuseid rahapesuvastaste kontrollide läbiviimiseks, 
krediidiriski vähendamiseks jm pettuste ja kuritegude ennetamiseks, ning 
sarnaseid teenuseid pakkuvad ettevõtted, k.a finantsasutused, 
krediidiinfoagentuurid ja reguleerivad asutused, kellele selliseid andmeid jagatakse;  

(f) kolmandad isikud, kellele me anname õigusi või kohustusi või kelle õigusi või 
kohustusi me uuendame; 

(g) potentsiaalsed ostjad, juhul kui me müüme osa oma äritegevusest või varadest; 

(h) valitsus- või reguleeriv asutus, täitev- või teabejagamisasutus või kohus, kui see 
on nõutav kohaldatavate õigusaktide või eeskirjade alusel või eelnimetatud 
asutuste taotlusel. 

8. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME  

Kohustume tagama teie isikuandmete turvalisuse ja kaitstuse ning rakendama ja alal 
hoidma asjakohaseid tehnilisi ning organisatsioonilisi meetmeid, et tagada piisav 
turvalisuse tase teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või volitamata hävitamise, 
kaotsimineku, muutmise, avalikustamise või juurdepääsu eest.  

9. TEIE ÕIGUSED SEOSES MEIE POOLT KOGUTAVATE ISIKUANDMETEGA 

9.1 Kui soovite: 

(a) oma isikuandmeid uuendada, muuta või kustutada või saada koopiat oma 
isikuandmetest, mida meie juures säilitatakse, või 

(b) piirata meie juurdepääsu või peatada juurdepääs teie isikuandmetele, mida meie 
juures säilitatakse, 

saate esitada punktis 12 toodud aadressil sellesisulise taotluse.   



 4  

 
 

9.2 Eespool loetletud asjaoludel võime paluda teil tõendada oma isikusamasust kehtiva 
identifitseerimisvahendi esitamisega, et saaksime täita turvalisusega seotud kohustusi ja 
vältida andmete volitamata avaldamist. 

10. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME 

Me säilitame teie isikuandmeid niikaua, kui on vajalik andmete kogumisel silmas peetud 
eesmärgi saavutamiseks või õiguslike ja seadusest tulenevate kohustuste või 
ettevõttesiseste nõuete täitmiseks. 

11. KUIDAS ME ANDMETE ÕIGLASE TÖÖTLEMISE TEADET AJAKOHASTAME JA 
MUUDAME 

Kohaldatavate õigusaktide või eeskirjade järgimise tagamiseks või pärast meie 
ettevõttesisese töökorralduse uuendamist võime me käesoleva teate osi muuta või 
ajakohastada. Seda tehakse käesoleva teate värskendamise teel. Sellistest muudatustest 
ei pruugita teid otseselt teavitada. Et oleksite muudatustest ja uuendustest täies ulatuses 
teadlik, tuleks käesolevat teadet regulaarselt jälgida. 

12. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA 

Kui teil on käesoleva teate või oma isikuandmete kohta küsimusi või kui soovite seoses 
oma isikuandmetega esitada taotluse, võtke meiega ühendust alloleval aadressil:  

e-post: ENA.info@eizo.com 

13. KUIDAS ESITADA KAEBUST REGULEERIMISASUTUSELE 
 
Kui me teie arvates oleme teie andmekaitsealaseid õigusi rikkunud, on teil õigus esitada 
andmekaitseasutusele kaebus. Siseriikliku andmekaitseasutuse kontaktandmed leiate 
aadressilt http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.  

mailto:ENA.info@eizo.com
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
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