TÖÖLE KANDIDEERIJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE
PÕHIMÕTTED AS-is EESTI LOOTS
Selleks, et me saaksime teie kandidatuuriga arvestada ning jõuda edukalt töö- või meretöölepingu
sõlmimiseni, on meil vaja töödelda teie isikuandmeid. Käesolevates tingimustes saate infot teie
isikuandmete töötlemise kohta meie värbamisprotsessis ning selle kohta, kuidas te oma õiguseid
saate teostada.

Mõisted:
Isikuandmed tähistab tuvastatud või tuvastatava isikuga seotud andmeid.
Eriliigilisd isikuandmed tähistab mis tahes teavet, mis on seotud rassilise või etnilise päritolu,
poliitiliste seisukohtade, usuliste või filosoofiliste veendumuste või ametiühingusse kuulumisega.
Lisaks loetakse eriliigilisteks isikuandmeteks isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid
geneetilisi ja biomeetrilisi andmeid ning samuti terviseandmeid ja andmeid seksuaalelu ja
seksuaalse sättumuse kohta.
Töötlemine tähendab isikuandmetega tehtavat käsitsi või automatiseeritud toimingut (nt andmete
kogumine, salvestamine, süstematiseerimine või kustutamine).
Vastutav töötleja tähendab isikut, osakonda või juriidilist isikut, kes üksinda või teistega koos
määratleb isikuandmete töötlemise eesmärgid ja kasutusotstarbe, s.t otsustab, kuidas teie
isikuandmeid töödeldakse.

Kes vastutab Teie isikuandmete töötlemise eest?
Teie isikuandmete vastutav töötleja värbamisprotsessi kestel on AS Eesti Loots.
Aadress: Sadama tee 9, Rohuneeme, Viimsi vald, 74012 Harjumaa
E-post: loots@loots.ee

Kuidas ja mis õiguslikul alusel me teie isikuandmeid kasutame?
Kui te kandideerite mõnele ametikohale AS-is Eesti Loots, kasutame Teie poolt esitatud andmeid
allpool selgesõnaliselt nimetatud eesmärkidel:
 isiku tuvastamist võimaldavad andmed - eelkõige ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 kontaktandmed kandidaadiga kontakteerumiseks - e-posti aadress, telefoninumber,
postiaadress;

 uue töötaja sobivuse hindamiseks vajalikud andmed - kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist
ning töökogemust puudutavad andmed, näiteks andmed hariduse, läbitud koolituste ja
varasema töökogemuse kohta. Laevapere liige või lootsi õpilane meremehe tervisetõendi;
 muu kandideerimisteave - kandideerimisavaldusel või CV-s esitatud teave;
 töövestlusel kogutud teave - töövestlusel tehtud märkmed või töövahendusbüroolt saadud
teave;
 taustakontrollist saadav teave - soovituste kontrollimisel saadud teave ja töökogemust või
hariduslikku tausta tõendavad andmed;
 kodakondsuse andmed - välismaalaste puhul Eestis elamise ja töötamise õigust kinnitavad
andmed.
Kui kandidaat on esitanud kandideerimiseks nõutud andmed ning kandideerimisdokumentides on
soovitajate andmed märgitud, eeldab AS Eesti Loots kandidaadi nõusolekut isikuandmete
töötlemiseks värbamisprotsessi läbiviimise eesmärgil ja soovitajatega ühenduste võtmiseks.
Töötajate värbamisel tutvuvad asjakohaste kandideerimisdokumentidega ainult värbamisprotsessis
osalevad töötajad.

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?
Kui te osutute pakutavale töökohale valituks, salvestatakse teie andmed, et sõlmida teiega töö - või
meretööleping ning et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
Kui mittevalituks osutunud kandidaat annab selleks eraldi nõusoleku, võib AS Eesti Loots tema
andmeid kasutada tööpakkumiste tegemiseks tulevikus. Mittevalituks osutunud kandidaatide
andmeid säilitatakse õigustatud huvi alusel ka võimalike õigusvaidluste lahendamise eesmärgil.
Mõlemal juhul säilitatakse mittevalituks osutunud kandidaadi kandideerimisdokumente üks aasta
alates äraütlevast otsusest.
Juhul, kui kandidaat saadab oma CV ettevõtte personaliosakonnale sooviga jätta oma andmed
tulevaste konkursside jaoks, siis säilitatakse vastav CV üks aasta alates selle laekumisest.

Millised on kandideerijate õigused ja valikud?
Tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega ja kui andmed on muutunud või muul põhjusel
ebatäpsed, siis nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike andmete täiendamist.
Kui meid on teavitatud sellest, et meie töödeldavad isikuandmed ei ole enam ajakohased ja nende
muutmine on võimalik, teeme neisse vajadusel parandusi teie edastatud uuendatud teabe põhjal.
Kui töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi
võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks võtke ühendust aadressil andra.nurk@loots.ee. Nõusoleku
tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemist igal ajal piirata või sellele vastuväiteid esitada, kui see
on põhjendatud tulenevalt konkreetsest olukorrast, v.a juhul, kui õiguslik alus meiepoolseks
töötlemiseks vastavas ulatuses tuleneb seadusest.
Kui soovite isikuandmete töötlemist piirata või sellele vastuväiteid esitada, siis saatke meile e-kiri
aadressil loots@loots.ee.
Antud juhul me ei töötle teie isikuandmeid edasi ega piira nende töötlemist, v.a juhul, kui suudame
tõendada, et töötlemiseks või õiguslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks on
kaalukas õiguslik põhjendus.
Kui olete seisukohal, et viis, kuidas AS Eesti Loots töötleb teie isikuandmeid, on vastuolus
isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega saatke meile oma kaebuse detailid e-kirjaga
aadressil loots@loots.ee. Vaatame läbi kõik saadetud kaebused ja vastame neile.
Lisaks on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kuidas saada teada käesoleva privaatsusteate muudatustest?
Vastutav töötleja võib teavituse tingimusi muuta omal äranägemisel, teavitades muudatustest
kodulehe kaudu.
Käesolevat privaatusteadet uuendati viimati 08.11.2021.

