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Privaatsusavaldus tarnijale
1.

Sissejuhatus

Selle privaatsusavalduse (edaspidi avaldus) eesmärk on anda teile põhjalik ülevaade sellest, kuidas VTA
Tehnika AS (edaspidi VTA Tehnika) töötleb kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi
GDPR) teie andmeid (edaspidi isikuandmed).
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 alusel loetakse VTA Tehnikat vastutavaks töötlejaks ja Teid,
tarnija vahendajat või esindajat andmesubjektiks.

2.

Milliseid isikuandmeid me teilt kogume?

Kui olete tarnija esindaja, kogume Teie kohta järgmiseid isikuandmeid, mida me ka töötleme:
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. E-post ja telefoninumber.

3.

Miks me töötleme teie isikuandmeid?

VTA Tehnika töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
1. Teie esindatava tarnijaga ärisuhte loomine ja hoidmine.
2. Õiguslike ja regulatiivsete nõuete järgimine.
3. Õigusnõuetele vastamine ja VTA Tehnika kaitsmine nende eest.
VTA Tehnika õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks on õigustatud huvi ajada oma seaduslikku äri.

4.

Kes pääseb ligi teie isikuandmetele?

Teie isikuandmeid töötlevad ettevõttesiseselt VTA Tehnika töötajad, kes vajavad neile ligipääsu selleks, et
tagada VTA Tehnika ja Teie esindatava tarnija vahelise ärisuhte säilimine.
Me avaldame Teie isikuandmeid ainult siis, kui seadus seda nõuab, näiteks valitsusorganitele ja
õiguskaitseasutustele.
VTA Tehnika ei jaga, müü, vaheta ega rendi Teie andmeid turunduse eesmärgil kolmandatele isikutele.

5.

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

VTA Tehnika säilitab nii paber- kui ka digidokumente turvalistes töökeskkondades ning tagab, et neile
pääsevad ligi üksnes volitatud isikud.

6.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

VTA Tehnika säilitab teie isikuandmeid teie tööandja või esindatava tarnijaga sõlmitud suhte lõpuni.
Pärast teenuse osutamise lõpetamist säilitatakse Teie isikuandmeid ainult sellisel määral, mis on vajalik
õiguslike ja seadusjärgsete kohustuste täitmiseks.

7.

Millised on teie õigused?

Andmesubjektina on teil õigus:
pääseda soovi korral ligi oma andmetele ja saada neist koopiaid;
nõuda VTA Tehnikalt vale või puuduliku teabe parandamist;
nõuda VTA Tehnikalt oma andmete kustutamist või nende töötlemise lõpetamist näiteks juhul,
kui andmeid ei ole enam vaja sel eesmärgil, milleks neid töödeldi;
● esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise suhtes, kui VTA Tehnika õiguslik alus töötlemiseks
tugineb ettevõtte õigustatud huvele; ning
● saada meile antud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval
kujul.
●
●
●

Kui te soovite mõnda neist õigustest kasutada või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas VTA Tehnika
teie isikuandmeid töötleb, võtke meiega ühendust aadressil i nfo@vtatehnika.ee .
Kui te arvate, et VTA Tehnika rikub teie andmekaitseõigusi, on teil võimalik esitada kaebus Eesti
Andmekaitse Inspektsioonile, mille kontaktandmed on:
Tatari 39
10134 Tallinn
Eesti
http://www.aki.ee
info@aki.ee
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