Andmekaitsetegevuse kirjeldus
Suomen Tilaajavastuu Oy Ilmoita teenus
(Uuendatud viimati 23.05.2018)
1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik
Volitatud töötleja on Ilmoita teenust kasutav STV kliendiks olev ettevõte, kes on
andmesubjekti tööandja.
Ilmoita teenuse ja selle kasutajaliideste haldamise, arendamise ja klienditeeninduse eest
vastutab:
Suomen Tilaajavastuu Oy ("STV")
Registrikood 2327327-1
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo
Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi
e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi
2. Andmesubjektid
Andmesubjektid on volitatud töötleja (STV
mittekoosseisulised praktikandid või vabatahtlikud.

kliendi)

töötajad,

juhtkond

või

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja ja andmesubjekti vaheline
leping (tööleping), volitatud töötleja seadusjärgsete kohustuste täitmine (ehitusala
deklareerimiskohustus) ning volitatud töötleja õigustatud huvi.
Ilmoita teenuse kaudu saab volitatud töötleja edastada ettevõtte tööandja ja töötajate
andmeid elektroonilisel kujul töö tellija, ehitusobjekti peatöövõtja või muu tööobjekti juhi
isikuregistrisse.
4. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse
Volitatud töötleja salvestab oma töötajate registrisse järgmisi isikuandmeid:
-

isiku nimi
isikukood, maksunumber ja sünniaeg
isiku foto
töösuhte liik
tööandja nimi, registrikood, kontaktandmed ning tööandja esindaja nimi ja kontaktandmed
koduriik
kodakondsus
telefon
e-posti aadress
aadress koduriigis

Teenuse kasutamisega seoses võidakse andmesubjekti andmetele lisada järgmist teavet:
-

teave isiku kuulumise kohta maksuameti maksunumbrite registrisse andmete sisestamise
hetkel
e-instrueerimise tellimuse olek
Valtti kaardi staatus
töötaja staatus lähetatud töötajana ja seda puudutava A1 tõendi andmed (eraldi
kokkuleppel)

Peale selle võidakse andmete edastamise käigus andmesubjekti andmetele lisada STV Valtti kaardi
registris olevad kaardiandmed ja Taito registris olevad kvalifikatsiooniandmed.

5. Isikuandmete regulaarne edastamine
Ilmoita teenuse kaudu võib volitatud töötleja
lepingupartneritele järgmistel eesmärkidel:
-

edastada

oma

töötajate

isikuandmeid

Tööohutusseaduse §-le 52b vastava loendi koostamine ühisel ehitusobjektil töötavate
isikute kohta
Tööohutusseaduse §-s 52a nõutud fotoga tunnistuse kehtivuse tagamiseks
Tööohutusseaduses eeldatud tööobjekti instrueerimise ja muude peatöövõtjalt või
peateostajalt tööohutuse parandamiseks ja tagamiseks nõutud meetmete rakendamiseks
Maksukorralduse seaduse §-s 15b eeldatud maksuametile igakuiselt esitatavate töötajate
deklaratsioonide koostamiseks
Muude lepingust tulenevate seadusjärgsete või lepingujärgsete kohustuste täitmiseks
Tööobjekti või muu tööde teostamise koha läbipääsukontrolli võimaldamiseks
Tööobjektil instrueeritava töötaja kvalifikatsiooni kontrollimiseks
Tööülesannete täitmiseks eeldatava kvalifikatsiooni kehtivuse kontrollimiseks
Tööohutusnõuetele vastava tegevuse tagamiseks
Tööobjekti või muu tööde teostamise koha tööjuhtimise eesmärgil
Lepingupartneri enda kvaliteedi-, tegevus- või muule vastavale süsteemile kohase
tegevuse tagamiseks
Lepingupartneri tööobjektil või muul tööobjektil tegutsevate töövõtjate või füüsilisest
isikust ettevõtjate tegevuse lepingujärgsuse tagamiseks, ja
töötaja eraldi nõusolekul ka muul otstarbel.

Isikuandmete edastamine teise volitatud töötleja isikuregistrisse toimub STV pakutavate
kasutajaliideste kaudu nii, et töötaja andmed edastatakse Valtti kaardi tunnuste lugemise vastu
või muul moel, mille alusel kasutaja ja teise volitatud töötleja vaheline lepinguline suhe ja
andmete kasutusotstarve on tuvastatud.
STV võib edastada Ilmoita registri andmeid ametiasutustele volitatud asutuse tehtud kohustava
otsuse alusel või juhul, kui STV leiab, et ametiasutuse teabenõue on põhjendatud STV teenuste
kasutamisega seotud väärkasutuse kahtluse uurimiseks.
STV võib kasutada Valtti kaardi teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid
allhankijaid ja edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.

6. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d
Isikuandmeid ei edastata
Majanduspiirkonna riike.

üldjuhul

väljapoole

Euroopa

Liitu

ega

Euroopa

7. Isikuandmete säilitamise aeg
Teenuse kasutamise ajal on volitatud töötleja vastutusel hallata oma töötajate registrisse
salvestatud andmeid ja märkida töösuhe lõpetatuks, kui töötaja töösuhe lõppeb. Endise
töötaja töösuhte- ja isikuandmeid säilitatakse teenuses vähemalt 18 kuud. Selle aja
jooksul saavad põhiteostajana tegutsevad muud teenuse kasutajad teha parandusavaldusi
maksuametile saadetud töötajate aruannetes. Kui isikuandmeid kasutav ettevõte lõpetab
oma tegevuse, märkimata töösuhted lõppenuks, võib STV omaalgatuslikult töösuhted
lõppenuks määrata.
Pärast töösuhte lõppemist võivad töötaja töösuhte- ja isikuandmed jääda STV tööobjekti
registri teenust kasutava peateostaja tööobjekti registrisse seniks, kuni andmeid on vaja
teiste klientide eespool nimetatud kasutusotstarbel. Maksukorralduse seadusele vastav
andmete minimaalne säilitamise kohustus on 6 aastat selle aasta lõppemisest, millal
ehitusobjekt valmis.
8. Andmesubjekti õigused
Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede
andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie
õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või
klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.
Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses
määratletud olukordades, kui:
- tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat
alust peale teie antud nõusoleku
- olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud
alust
- andmete töötlemine on seadusevastane
- olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise
käigus.
Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma
andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda
isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist
käsitleva kaebuse pädevale ametnikule.
9. Andmeturve
Registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate isikutega, kellel on vaja oma töös
isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmed
salvestatakse peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja
infosüsteemidesse, milles on kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid
kaitsmaks isikuandmeid väärkasutuste ja avaldamise eest.

10.Kontaktid
Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite
kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga,
kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi.

11.Muudatused
STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi
teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses
teatega "uuendatud viimati".

