
 

 

 

AKTSIASELTS EESTI LOOTS 

PRIVAATSUSTEADE 

 

Käesolev privaatsusteade selgitab, kuidas Aktsiaselts Eesti Loots (registrikood 10717897, Sadama 
tee 9, Rohuneeme küla, Viimsi, 74012 Harjumaa; Eesti Loots või meie) töötleb vastutava töötlejana 
isikuandmeid. Privaatsusteade on igal ajal kättesaadav veebilehel www.loots.ee.  

Privaatsusteade kohaldub teie isikuandmete töötlemisele, kui (i) olete seotud agenteeriva 
äriühinguga, (ii) olete seotud meie teenuseosutaja või koostööpartneriga, (iii) osalete meie 
korraldatud riigihangetel või olete seotud riigihankel pakkumuse esitanud äriühingu või esitatud 
pakkumusega, (iv) kontakteerute meiega või (v) viibite meie territooriumi kaamerate vaateväljas. 

Töötleme isikuandmeid ainult kooskõlas kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega, sh eelkõige 
lähtudes Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 2016/679 (üldmäärus). 
Privaatsusteates kasutatavaid mõisteid tuleks mõista nii nagu neid kasutatakse üldmääruses. 

 

Milliseid isikuandmeid, miks ja kui kaua Eesti Loots töötleb? 

(i) Kui olete seotud agenteeriva äriühingu ehk agendiga (nt agendi esindaja, kontaktisik), 
töötleme teie isikuandmeid (nimi, isikukood või sünniaeg, tööalased kontaktandmed, tööalane 
positsioon, suhtlusandmed) agendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ja kokkulepitud teenuse 
osutamiseks, sh agendiga kontakteerumiseks. Selliselt töötleme teie isikuandmeid lähtudes 
vajadusest osutada lootsiteenust (üldmääruse artikkel 6(1)e)). Säilitame agendiga seotud 
isikuandmeid kuni 3 aastat pärast sõlmitud lepingu lõppemist. Kui mingite isikuandmete 
säilitamise suhtes kehtib õigusaktist tulenev kohustuslik pikem säilitamise aeg (nt 
raamatupidamisdokumendid), säilitame isikuandmeid vastavalt sellele kohustusele. 

(ii) Kui olete seotud meie teenuseosutaja või koostööpartneriga (nt äriühingu esindaja, 
kontaktisik), töötleme teie isikuandmeid (nimi, tööalased kontaktandmed, tööalane positsioon, 
suhtlusandmed) teenuseosutaja või koostööpartneriga sõlmitud lepingu täitmiseks ja 
meievahelise koostöö haldamiseks, sh teenuseosutaja või koostööpartneriga 
kontakteerumiseks. Selliselt töötleme teie isikuandmeid lähtudes meie õigustatud huvist hallata 
teiega seotud äriühinguga sõlmitud koostöösuhet ja/või kasutada pakutavaid teenuseid 
(üldmääruse artikkel 6(1)f)). Säilitame teenuseosutaja või koostööpartneriga seotud 
isikuandmeid kuni 3 aastat pärast sõlmitud lepingu või koostöösuhte lõppemist. Kui mingite 
isikuandmete säilitamise suhtes kehtib õigusaktist tulenev kohustuslik pikem säilitamise aeg (nt 
raamatupidamisdokumendid), säilitame isikuandmeid vastavalt sellele kohustusele. 

(iii) Kui osalete meie korraldatud riigihangetel või olete seotud riigihankel pakkumuse 
esitanud äriühingu või esitatud pakkumusega, töötleme teie isikuandmeid (nimi, tööalased 
kontaktandmed, andmed kvalifikatsiooni/hariduse/kogemuse kohta, andmed süüteo korras 
karistatuse kohta, maksuvõlgade kohta  ja muud kõrvaldamise aluste kontrollimisega 
seonduvad andmed, suhtlusandmed ning muud sellised andmed, mille esitamist on hankijal 
õigus riigihangete seaduse alusel nõuda), et viia läbi riigihankemenetlust ning sõlmida selle 
tulemusel leping. Selliselt töötleme teie isikuandmeid lähtudes meie õigusest kohustusliku 
riigihankemenetluse raames töödelda isikuandmeid, kui see on vajalik riigihankemenetluse 
õiguspäraseks ja tulemuslikuks läbiviimiseks vastavalt riigihangete seadusele (üldmääruse 
artikkel 6(1)e)). Säilitame riigihangetega seotud isikuandmeid vastavalt riigihangete seadusele 
25 aastat. 

(iv) Kui kontakteerute meiega (nt e-posti, kirja või telefoni teel), töötleme teie kohta isikuandmeid 
(nimi, kontaktandmed, suhtlusandmed), et teie pöördumisele vastata ja/või lahendada 
pöördumises viidatud teemasid. Kui olete esitanud meile teabenõude, vastame sellele avaliku 
teabe seaduses sätestatud korras, millisel juhul töötleme pöördumises toodud isikuandmeid 
õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks (üldmääruse artikkel 6(1)c)). Säilitame kontakteeruja 
isikuandmeid seni kuni see on vajalik, et meile saadetud pöördumine lahendada. Kui mingite 
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isikuandmete säilitamise suhtes kehtib õigusaktist tulenev kohustuslik pikem säilitamise aeg, 
säilitame isikuandmeid vastavalt sellele kohustusele. 

(v) Kui viibite Eesti Lootsi territooriumil võite jääda valvekaamerate vaatevälja. Valvekaamerate 
salvestisele jäänud jäädvustust töötleme selleks, et tagada meie territooriumi ja vara turvalisus. 
Selliselt töötleme teie isikuandmeid lähtudes meie õigustatud huvist tagada meie territooriumi 
ja seal asuva vara turvalisus (üldmääruse artikkel 6(1)f)). Säilitame kaamerasalvestisi 30 
päeva. 

Samuti võime isikuandmeid töödelda, kui see peaks osutuma vajalikuks, et kaitsta Eesti Lootsi õigusi, 
nt potentsiaalse õigusvaidluse korral. 

Õigustatud huvi alusel isikuandmeid töödeldes, oleme eelnevalt viinud läbi nõuetekohase 
vastanduvate huvide kaalumise, mille raames oleme hinnanud, kas meie huvi isikuandmete töötlemise 
vastu kaalub üles teie huvid ning õigused ja vabadused, mille nimel isikuandmeid kaitstakse. Sellisele 
töötlemisele on teil alati õigus esitada vastuväide. Kui soovite esitada vastuväite või saada rohkem 
infot õigustatud huvi analüüsi kohta, siis võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel. 

Kui lisaks eelpool nimetatule olete avaldanud meile veel mingeid täiendavaid isikuandmeid, töötleme 
neid üksnes, kui see on meie eesmärkide täitmiseks vajalik ja meil on isikuandmete töötlemiseks selge 
õiguslik alus. Vastasel juhul kustutame meile edastatud isikuandmed. 

 

Kellega Eesti Loots isikuandmeid jagab? 

Vahel võib Eesti Lootsil eeltoodud eesmärkidel isikuandmeid töödeldes olla vajadus anda neile ligipääs 
ka kolmandatele osapooltele. Näiteks võivad isikuandmetele saada ligipääsu meile auditeerimis- või 
õigusteenust osutavad teenusepakkujad. Samuti, võib meil olla vajadus anda ligipääs isikuandmetele, 
kui see on asjakohane seoses Eesti Lootsi restruktureerimine, ühinemise, omandamise, müügi või muu 
tehingu korral. Lisaks kasutame oma igapäevase tegevuse toimimiseks erinevaid teenuseosutajaid, 
kes samuti meile tugiteenuseid pakkudes võivad saada ligipääsu ka teie isikuandmetele (nt 
raamatupidamisteenuse pakkuja, riigihangete nõustamisteenuse pakkuja, IT-teenuse pakkuja). 

Kui olete selleks andnud oma nõusoleku, võime isikuandmeid jagada ka teiste kolmandate 
osapooltega. 

Eesti Loots ei töötle isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (sh Euroopa Liitu) asuvaid 
riike. 

 

Millised on teie õigused oma isikuandmete suhtes? 

Juhul kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovite kasutada oma õigusi, palume 
pöörduda meie poole e-kirja teel aadressil loots@loots.ee või saates kirja aadressile Sadama tee 9, 
Rohuneeme, Viimsi vald, 74012 Harjumaa. 

Teil on õigus teostada oma isikuandmete suhtes erinevaid õigusi. Küll aga pole sellised õigused 
absoluutsed, mistõttu ei pruugi meil alati olla kohustust ega võimalust teie taotluse alusel soovitud 
meetmeid võtta. Teil on oma isikuandmete suhtes õigus: 

- Paluda meil esitada kõik isikuandmed, mida teie kohta töötleme. Selleks palume selgitada, 
kas soovite kinnitust selle kohta, milliseid isikuandmeid meil teie kohta on ja/või soovite oma 
isikuandmetest koopiat. 

- Paluda oma isikuandmed parandada. See eeldab, et teie isikuandmed on ebaõiged või 
puudulikud. Kui see on nii, parandame ja/või täiendame teie isikuandmeid. Selleks palume 
taotluses täpsustada, millised isikuandmed parandamist vajavad. 

- Paluda oma isikuandmete kustutamist. Seda saate paluda juhul, kui (i) meil ei ole 
isikuandmeid enam sellel eesmärgil vaja, milleks need kogusime; (ii) võtate tagasi oma 
nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja meil pole teist õiguslikku alust, mille alusel neid edasi 
töödelda; (iii) esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ja meil ei ole ülekaalukaid 
õiguspäraseid põhjuseid teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks; (iv) oleme töödelnud teie 
isikuandmeid ebaseaduslikult; (v) isikuandmed tuleb kustutada, et täita õigusaktist tulenev 
kohustus. Kui aga meil on vaatamata eeltoodule vajadus isikuandmeid edasi töödelda, et täita 
meie õigusaktist tulenev kohustus või kaitsta oma õigusi, siis ei pruugi meil olla võimalik 
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isikuandmeid kustutada. Igal juhul selgitame sellisel juhul, miks me isikuandmeid kustutada ei 
saa.  

- Paluda oma isikuandmete töötlemist piirata. Seda juhul kui (i) olete juhtinud tähelepanu, et 
isikuandmed on ebaõiged ning me kontrollime nende õigsust; (ii) isikuandmete töötlemine on 
ebaseaduslik, aga te ei soovi andmete kustutamist vaid töötlemise piiramist; (iii) me ei vaja 
isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid teil on neid vaja õigusnõuete koostamiseks, 
esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iv) olete esitanud isikuandmete töötlemise 
suhtes vastuväite ning me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused isikuandmete 
töötlemiseks kaaluvad üles need põhjused, miks soovite töötlemise lõpetamist. Isegi kui 
isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid andmeid töödelda, kui (i) olete andnud selleks 
nõusoleku; (ii) andmed on meile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda 
nõuete eest kaitsmiseks; (iii) andmed on meile vajalikud füüsilise või juriidilise isiku õiguste 
kaitsmiseks; või (iv) andmeid on vaja töödelda seoses olulise avaliku huviga. 

- Esitada isikuandmete töötlemisele vastuväide. Teil on õigus esitada isikuandmete 
töötlemise suhtes vastuväide, kui töötleme neid enda või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel. 
Vastuväite esitamise korral ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul kui tõendame, 
et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti 
huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.  

Vastame esitatud taotlusele ühe kuu jooksul, kui ei esine asjaolusid, mille tõttu vajame taotlusele 
vastamiseks rohkem aega. Igal juhul teavitame sind sellest ühe kuu jooksul. 

Lisaks on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui leiate, et teie isikuandmete 
töötlemine pole toimunud kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega ning teie õigusi on 
rikutud (Andmekaitse Inspektsiooni aadress Tatari 39, 10134 Tallinn, telefon +372 627 4135, e-post: 
info@aki.ee). Kui teie alaline elukoht, töökoht või rikkumise koht on teises liikmesriigis, on teil õigus 
esitada kaebus ka vastava riigi andmekaitse järelevalveasutusele. 

 

Kuidas saada teada privaatsusteate muudatustest? 

Võime vajadusel privaatsusteate tingimusi muuta. Sellisel juhul teavitame privaatsusteate muudatustest 
oma kodulehe kaudu. 

 

Privaatsusteadet uuendati viimati 21.09.2022 
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