Andmekaitsetegevuse kirjeldus
Suomen Tilaajavastuu Oy Usaldusväärse partneri teenus
(Uuendatud viimati 23.05.2018)
1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik
Suomen Tilaajavastuu Oy (registrikood 2327327-1)
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo
Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi
e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi
2. Andmesubjektid
Andmesubjektid on Suomen Tilaajavastuu Oy (STV) kliendi vastutavad isikud, kes on
nimetatud äriregistri väljavõttes.
3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi ning volitatud
töötleja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmine.
Usaldusväärse partneri teenuse abil saab STV klient pakkuda oma lepingupartneritele
elektroonilisel kujul andmeid, mida lepingupartner vajab täitmaks tellija vastutuse
seaduses (22.12.2006/1233) tellijale määratud selgitamiskohustusi. Usaldusväärse
partneri teenuse tellinud kliendi tellija vastutuse andmed on kolmandatele pooltele
saadaval STV Valvoja teenuses, Raportit-teenuses ja Zeckit-teenuses ning STV
koostööpartnerite ettevõtete teabeteenustes.
4. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse
Usaldusväärse partneri teenuse registrisse kogutakse järgmisi kliendiks oleva ettevõtte
vastutavate isikute isikuandmeid:
- nimi
- sünniaeg
- kodakondsus
- kodukoht
- positsioon ettevõttes ning selle algus- ja lõpukuupäev
- teave võimaliku ärikeelu kohta
Andmeid kogutakse ettevõtete kommertsiaalse infosüsteemi kaudu hangitud äriregistri
andmete ja ärikeeldude registri andmete alusel. Need andmed lisatakse STV koostatavale
tellija vastutuse aruandele.
Usaldusväärse partneri teenust puudutava lepingu allkirjastaja kohta kogume
allkirjastamisega seoses järgmisi andmeid:
- nimi
- positsioon ettevõttes
- isikut tuvastav tunnus (isikukood), mille alusel saab kontrollida äriregistri
andmetest isiku positsiooni ettevõttes
- allkirjastamise kuupäev

5. Isikuandmete regulaarne edastamine
Tellija vastutuse aruanne ja selles sisalduvad isikuandmed on kolmandatele pooltele
kättesaadavad STV teenustes Valvoja, Raportti ja Zeckit ning STV koostööpartnerite
ettevõtete infosüsteemides. Tellija vastutuse aruandeid võib pakkuda kasutajaliidese
kaudu elektroonilisel kujul lõppklientide konkursside, hangete vms tegevusega seotud
infosüsteemides.
STV võib edastada usaldusväärse partneri 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 teenuse pakkumisel Euroopa Majanduspiirkonnas paiknevaid
allhankijaid ja me edastada isikuandmeid sellistele allhankijatele teenuse osutamiseks.
6. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d
Isikuandmeid ei edastata
Majanduspiirkonna riike.
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7. Isikuandmete säilitamise aeg
STV arhiveerib kõik koostatud tellija vastutuse aruanded ja kasutab neid klienditeenuse
osutamiseks ning teenuse usaldusväärsuse ja loodud tellija vastutuse aruannete
autentsuse tagamiseks.
STV teenustes hoitakse kolmandatele pooltele kättesaadaval vaid kõige viimane tellija
vastutuse aruanne.
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".

