
 

   

Heaks kiitis maajuht Aleksandr Belous  

9 märtsil 2021, korraldus Nr. V-01 

                                          

 

UADBB "MAI Baltics" Eesti Filiaal PRIVAATSUSPOLIITIKA 

 

Sisukord 

Informatsioon Privaatsuspoliitika kohta .......................................................................................... 2 

Mõisted ................................................................................................................................................... 2 

Privaatsuspoliitika uuendused .......................................................................................................... 3 

Isikuandmete töötlemise põhimõtted ............................................................................................. 3 

Klientide ja muude kindlustussuhetes osalevate isikute isikuandmete töötlemine .............. 4 

Klientide ja muude kindlustussuhtes osalevate isikute töödeldavate isikuandmete 

kategooriad ............................................................................................................................................ 4 

Klientide või muude kindlustussuhetes osalejate andmete töötlemise eesmärk ja 

õiguslik alus ........................................................................................................................................... 4 

Seltsi töötajateks kandideerivate isikute andmete töötlemine .................................................. 6 

Seltsi töötajateks kandideerivate isikute andmete kategooriad .............................................. 6 

Seltsi töötajateks kandideerivate isikute andmetöötluse eesmärk ja õiguslik alus ............. 6 

Isikuandmete hankimise meetodid ................................................................................................... 7 

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ........................................................................ 7 

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine ....................................................................................... 8 

Kuidas meie kaitseme teie isikuandmeid? ....................................................................................... 8 

Isikuandmete säilitamise põhimõtted ja tähtajad ......................................................................... 9 

Millised õigused on teil oma isikuandmete suhtes? .................................................................... 10 

Oma õiguste kasutamine ................................................................................................................... 11 

Võtke meiega ühendust ..................................................................................................................... 11 

 

 

  

 

  



 

UADBB „MAI Baltics“ Eesti Filiaal 

Narva mnt. 5 10117, Tallinn, Estonia 

Tel.: +372 66 45 417, E-mail:  

www.mai-cee.com, www.rmsgroupholdings.com 

Registry Code: 12228932   

 
 

Informatsioon Privaatsuspoliitika kohta 

 

UADBB "MAI Baltics" Eesti Filiaal, ettevõtte kood 12228932 (allpool lühidalt  – selts või meie), 

registreeritud aadressil Narva mnt 5, 10117, Tallinn, kindlustusmaakleriettevõte, on kantud Eesti i 

järelevalveameti Finantsinspektsioon poolt peetavasse kindlustusmaaklerite nimekirja 

(https://www.fi.ee/en/insurance/insurance-intermediaries/insurance-0/affiliated-branches-

foreign-insurance-brokers/uadbb-mai-baltics-eesti-filiaal).  

 

Isikuandmete (edaspidi - „Isikuandmed“) kogumisel ja kasutamisel oleme kohustatud kasutama ja 

töötlema teie isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale (edaspidi 

„privaatsuspoliitika“) ja kohaldatavatele seadustele, sealhulgas 2016. aasta 27. aprillil. Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 

ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ 

(isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi - määrus, GDPR), isikuandmete kaitse seadus ja muud 

õigusaktid, mis reguleerivad isikuandmete kaitset ja töötlemist. 

 

Pöörame teie tähelepanu sellele, et kui teie edastate meile teavet kellegi muu isiku, välja arvatud 

vaid enda kohta, näiteks oma töötajate, partnerite või kindlustatud isikute kohta, siis peate 

tagama, et need isikud oleksid informeeritud nende isikuandmete kasutamisest.  

 

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, kuidas meie töötleme teie ja teiste isikute 

isikuandmeid, milliseid isikuandmeid meie kogume ja töötleme, kellele meie neid edastame, 

kuidas neid hangime, millistel eesmärkidel neid kasutame, kuidas tagame nende turvalisuse ja teie 

õiguse privaatsusele. 

 

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 9 märtsist 2021. 

 

Mõisted 

 

 Allpool kirjeldatud mõisted peaksid aitama teil aru saada meie Privaatsuspoliitika eesmärgist ja 

seal kasutatavatest terminitest: 

 

1. „Lepingu täitmine“ – see on teie Isikuandmete töötlemine teie ja meie vahel sõlmitud 

lepingu täitmise eesmärgil (näit. osutada teile teenuseid) või teie palvel enne sellise lepingu 

sõlmimist võtta  asjakohaste meetmete kasutamiseks; 

2. „Juriidilised kohustused“ – tähendavad teie isikuandmete töötlemist, kui see on vajalik meie 

suhtes kehtivate juriidiliste või regulatiivsete kohustuste täitmiseks (nt kohtumäärustele 

vastamiseks, juriidiliste nõuete täitmiseks);; 

3. „Õiguslikud huvid“ –  see on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks, näiteks teenuste 

pakkumiseks ja täiustamiseks, ärisuhete ja / või turunduse parandamiseks; 

4. „Teenused“ – meie tooted ja teenused, mida pakume kindlustusmaaklerina Eesti 

Finantsinspektsiooni ja Finantsinspektsiooni peetavas kindlustusmaaklerite nimekirjas; 
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5. „Meie“ või „Selts“ – see on ettevõte UADBB "MAI Baltics" Eesti Filiaal, ettevõtte kood 

12228932, registreeritud aadressil Narva mnt 5, 10117, Tallinn; 

6. „Teie“– tähendab teid kui isikut, kes kandideerib meie seltsi töötajaks; potentsiaalset, 

praegust ja / või endist klienti; meie kliendi töötajat või teisi osapooli, nagu kasusaajat, 

volitatud esindajat, muud seotud osapoolt ja / või isikut, kes võtavad meiega ühendust e-post 

posti teel või muu sidevahendiga.  

 

Privaatsuspoliitika uuendused 

 

Meie uuendame regulaarselt käesolevat Privaatsuspoliitikat ja jätame endale õiguse ükskõik 

millisel ajal seda muuta,  vastavalt kehtivatele seadustele ja õigusaktidele. Kõik muudatused ja 

täpsustused jõustuvad alates sellest kuupäevast, millal meie avaldasime muudetud tingimused 

oma veebisaidil                                   http://www.mai-cee.com/countries/estonia . 

 

Isikuandmete töötlemise põhimõtted 

Põhimõtted, mida järgime teie isikuandmete töötlemisel: 

1. „Seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte” tähendab, et teie isikuandmeid 

töödeldakse andmesubjekti suhtes seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt;  

 

2. „Eesmärgi piiramise põhimõte” tähendab seda, et teie isikuandmeid kogutakse 

määratletud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei töödelda edaspidi viisil, 

mis on vastuolus nende eesmärkidega;  

3. „Andmete vähendamise põhimõte” tähendab seda, et teie isikuandmed peaksid olema 

küllaldaselt adekvaatsed, asjakohased, kuid nad ei tohi olla ülemäärased nende eesmärkide 

jaoks, milleks neid töödeldakse;  

4. „Täpsuse põhimõte” - teie isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohased; 

tuleb rakendada kõiki mõistlikke samme tagamaks, et teie ebatäpsed isikuandmed kas 

kustutatakse või parandatakse neil eesmärkidel, milleks neid töödeldakse; 

5. „Säilitamisaja piiramise põhimõte” tähendab, et teie isikuandmeid tuleb säilitada sellisel 

viisil, mis võimaldab andmeid identifitseerida mitte kauem, kui see on vajalik isikuandmete 

töötlemise eesmärkidel;  

6. „Terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte” tähendab, et teie isikuandmeid tuleb 

töödelda viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse asjakohaste tehniliste või 

korralduslike meetmete abil, sealhulgas andmete kaitse kas ilma loata või ebaseadusliku 

töötlemise ning tahtmatu kaotsimineku, hävitamise või kahjustamise eest,  

 

Teie isikuandmeid peetakse konfidentsiaalseks teabeks ja neid võib kolmandatele isikutele 

avaldada ainult käesolevas privaatsuspoliitikas ja kehtivates õigusaktides sätestatud reeglite ja 

protseduuride kohaselt. 
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Klientide ja muude kindlustussuhetes osalevate isikute isikuandmete töötlemine 

 

Klientide ja muude kindlustussuhtes osalevate isikute töödeldavate isikuandmete 

kategooriad  

 

Sõltuvalt kindlustustoodetest kogume ja töötleme erinevaid isikuandmeid. Allpool on toodud 

peamised, kuid mitte kõik ettevõtte poolt töödeldavate isikuandmete kategooriad: 

1. Isiku tuvastamise andmed ja tegevuse andmed: isiku ees- ja perenimi, isikukood (kui klient 

on füüsiline isik), sünniaeg (vanus), amet;  

2. Kindlustuspoliisi andmed: kindlustuse liik, kindlustuspoliisi seeria ja number, 

kindlustusevõtja kood, jõustumise kuupäev, kindlustuspoliisi kehtivuse lõpu kuupäev, 

kindlustussumma, kindlustusmakse suurus, kindlustusmaksete tasumise kuupäevad, 

kindlustusmaksete summa, kindlustusmakse dokumendi number ja muud andmed; 

3. Andmed teiste kindlustussuhtes osalejate kohta: kasusaajad, kindlustatud isikud, 

kannatanud kolmandad isikud; 

4. Andmed kindlustatud objekti kohta ja kindlustusjuhtumiga seotud andmed: sõltuvalt 

kindlustuslepingust, informatsioon, mis on seotud elukindlustusega,  investeerimisfondidega, 

tontiinidega, pensioni kogumisega ja informatsioon, mis ei ole seotud elukindlustusega, 

näiteks varakindlustus, transpordivahendite kindlustus, tsiviilvastutuskindlustus, 

reisikindlustus, käendus, kaupade veokindlustus jms, samuti andmed, mida kindlustusjuhtumi 

korral töödeldakse; 

5. Andmed, mis on seotud Teenuste osutamisega: lepingute täitmine ja mittetäitmine, 

andmed kehtivate või lõppenud lepingute kohta, andmed esitatud taotluste, kaebuste, 

kindlustusjuhtumite jms. täitmise või täitmata jätmise kohta; 

6. Finantsandmed: maksja ees- ja perenimi, makse eesmärk, maksetähtaeg, makse summa, 

maksekuupäev, maksekorralduse number, kas makse makstakse otse kindlustusandjale, 

pangakonto number, kindlustusvõtja võlg või makse tasumise edasilükkamine;  

7. Kontaktandmed: kirjavahetuse aadress, telefoni number, e-posti aadress’ 

8. Andmed isiku elukutse kohta. 

 

Informeerime, et ülalpool loetlemata andmeid, millised olete meile edastanud kas ise või mis on 

esitatud teie nimel, samuti andmed, millised meie oleme loonud teenuste pakkumisel, võidakse 

samuti koguda ja töödelda.  

 

Klientide või muude kindlustussuhetes osalejate andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik 

alus 

 

Meie kogume klientide ja muude kindlustussuhetes osalejate isikuandmeid ainult selleks 

kindlaksmääratud eesmärkidel: 

 

Andmetöötluse eesmärk Andmete töötlemise 

õiguslik alus 

Isikuandmete kategooriad  
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Lepingute sõlmimine 

potentsiaalsete klientidega ja 

muude toimingute tegemine 

enne lepingu sõlmimist 

(kliendi tundmaõppimiseks, 

tuvastamiseks ja 

kinnitamiseks).  

Eesmärk - enne lepingu 

sõlmimist tegutseda 

potentsiaalse kliendi palvel; 

seltsi õiguslikkude huvide 

tagamine; 

seltsi juriidiliste kohustuste 

täitmine. 

 

Isiku- ja tegevuse andmed; 

Kindlustatava objekti andmed; 

Finantsandmed; 

Kontaktinfo; 

Muu esitatud teave. 

Lepingu täitmine. Eesmärk – lepingu täitmine, 

milles osaleb klient; 

Ettevõtte õiguslikkude huvide 

tagamine; 

seltsi juriidiliste kohustuste 

täitmine.  

Isiku- ja tegevuse andmed; 

Kindlustuspoliisi üksikasjad; 

Kindlustatava objekti ja 

kindlustusjuhtumiga seotud 

andmed; 

Finantsandmed; 

Kontaktinformatsioon; 

Muud isikuandmed, mille 

esitas klient või mis olid 

saadud kliendi nimel või on 

loodud seltsi poolt kliendile 

teenuste osutamise käigus.  

Juriidiliste nõuete täitmine. Seltsi juriidiliste kohustuste 

täitmine.  

Isiku- ja tegevuse andmed; 

Kindlustuspoliisi üksikasjad; 

Kindlustatava objekti ja 

kindlustusjuhtumiga seotud 

andmed; 

Finantsandmed; 

Kontaktinformatsioon; 

Muud isikuandmed, mille 

esitas klient või olid saadud 

kliendi nimel või mis on 

loodud seltsi poolt kliendile 

teenuste osutamise käigus.  

Vastuste saatmine meie 

veebisaidil ja teiste 

sidevahendite kaudu esitatud 

päringutele.  

 

Teie nõusolek; 

Seltsi õiguslikkude huvide 

tagamine. 

 

Isikuandmed; 

Kontaktandmed; 

Muud isikuandmed, mille 

esitas klient või olid saadud 

kliendi nimel või mis on 

loodud seltsi poolt kliendile 

teenuste osutamise käigus.  
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Seltsi töötajateks kandideerivate isikute andmete töötlemine  

 

Seltsi töötajateks kandideerivate isikute andmete kategooriad 

 

Sõltuvalt ametikohast kogume ja töötleme erinevat tüüpi isikuandmeid. Allpool on loetletud 

seltsi poolt töödeldavate isikuandmete põhilised, kuid mitte kõik kategooriad:  

 

1. Isikuandmed: kandidaatide isikute ees- ja perenimed,  sünniaeg (vanus);  

2. Andmed kvalifikatsiooni ja kogemuste kohta: informatsioon kandidaadi töökogemuse 

kohta (töökoht, tööperiood, ametikoht, kohustused ja / või saavutused), informatsioon 

kandidaadi hariduse kohta (õppeasutus, koolitusperiood, haridus ja / või kvalifikatsioon) , 

teave täiendõppe kohta (läbitud koolitus, saadud tunnistused); informatsioon keelteoskuse ja 

infotehnoloogia kohta, auto juhtimisoskused, informatsioon muude oskuste ja pädevuste 

kohta, muu teave, mille kandidaat esitab elulookirjelduses (CV), kaaskirjas või muudes 

kandideerimisdokumentides; 

3.  Laitmatu mainega isiku andmed: andmed, mida ettevõte töötleb Eesti kindlustustegevuse 

seaduses sätestatud kindlustusmaakleri laitmatu maine kontrollimisel, sealhulgas 

karistusregistriandmed;  

4. Kontaktandmed: elukoha aadress, kirjavahetusaadress (juhul kui see erineb alalisest 

elukohast), telefoninumber, e-posti aadress. 

 

Seltsi töötajateks kandideerivate isikute andmetöötluse eesmärk ja õiguslik alus 

 

Seltsi töötajateks kandideerivate isikute andmeid kogutakse ainult eelnevalt kindlaksmääratud 

eesmärkidel: 

 

Andmete kogumise 

eesmärk 

Andmete kogumise õiguslik 

alus 

Isikuandmete kategooriad 

Kandidaatide valik töötajateks  Töötajaks valitud kandidaadi 

nõusolek  

 

Isikuandmed;  

Laitmatu mainega isikuandmed 

*; 

Kontaktinfo; 

Muu esitatud teave. 

* Laitmatu mainega 

kandidaatide isikuandmeid 

kogub ja töötleb selts ainult 

juhul ja selles ulatuses, mis on 

vajalik kindlustusmaakleri 

valimiseks ning kehtivates 

õigusaktides lubatud ulatuses.  
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Töötajateks valitud 

kandidaatide andmebaasi 

haldamine  

Töötajaks valitud kandidaadi 

nõusolek  

 

Töötajaks kandideeriva isiku 

ees- ja perenimi, sünniaasta 

(vanus);  

Kontaktaktandmed; 

Muu esitatud informatsioon. 

Isikuandmete hankimise meetodid  

 

Teie isikuandmed saame teada, kui edastate need meile kas otseselt, näiteks saades meie 

klientideks ja / või edastades meile informatsiooni enda kohta elektrooniliselt (nt. täites vastava 

vormi meie veebisaidil), külastades ja kasutades meie veebisaiti või tellides meie elektroonilisi 

väljaandeid (nt. infolehed) jne.  

 

Samuti kogume teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt ja / või üldkasutatavatest registritest või 

muudest allikatest, kehtivate seadustega lubatud ulatuses, näiteks riigiregistritest, 

institutsioonidest, asutustest, teistelt juriidilistelt isikutelt.   

 

Teatud juhtudel võime teie andmed teada saada, kui vormistate kindlustuse teisele isikule. Sellisel 

juhul olete kohustatud sellest informeerima seda isikut ja peate saama tema nõusoleku. Sellisel 

juhul  meie eeldame, et teete seda selle isiku nõusolekul ja teadmisel.  

 

Teie kui seltsi töötaja kandidaadi isikuandmed saame otseselt teie käest, näiteks kui saadate meile 

oma  elulookirjelduse (CV) ja / või motivatsiooni ja muud kandideerimise dokumendid.  

 

Võime saada teie kohta teavet teie Elulookirjeldusest ja/või muudest 

kandideerimisdokumentidest, samuti tööotsimise, valiku ja/või tööotsingu vahendajatelt, nt  

töötajate otsinguagentuurid ja/või karjääriportaalid. 

 

Vastavat informatsiooni võime saada veel kolmandatelt isikutelt, nt. teid soovitatavate isikute 

käest, endistelt tööandjatelt, kuid sellist informatsiooni kogume ainult siis, kui meil on selleks 

õiguslik alus, nt. teie nõusolek lubada meil pöörduda teie poolt näidatud teie endise tööandja või 

mõne muu isiku poole. 

 

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele  

 

Meie võime teie isikuandmeid avaldada ja / või edastada ainult järgmiste andmete saajatele, 

vastavalt nende   kategooriatele,  õigusaktidega lubatud nõuete ja konfidentsiaalsuse põhimõtete 

kohaselt: 

1. Riigi- ja munitsipaalasutused, institutsioonid, organisatsioonid ja muud avaliku halduse 

subjektid;  

2. Kohtueelse uurimise asutused, kohtud, kohtutäiturid, notarid; 

3. Kommertspangad, muud finantsasutused;  
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4. Õigus-, finants-, maksu-, ärijuhtimine, personalihalduse, raamatupidamisnõustajad jne; 

5. Meie partneritele, kindlustusseltsidele ja muudele isikutele, kes on seotud meie toodete 

ning teenuste pakkumisega; 

6. Muudele isikutele, kelledega meie kavatseme või oleme sõlminud lepinguid.  

 

Samuti võime avaldada teie isikuandmeid, kui meie peame avalikustama või jagama teie 

isikuandmeid selleks, et täita mis tahes seadusest tulenevaid juriidilisi või normilisi kohustusi või 

taotlusi. 

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine  

 

Informeerime teid, et teie isikuandmeid võidakse edastada ja töödelda väljaspool Euroopa Liitu 

(allpool EL) ja Euroopa Majanduspiirkonda (allpool EMP). 

 

Isikuandmete edastamist võib pidada vajalikuks järgmistel juhtumitel: 

1. Omavahelise lepingu sõlmimisel  ja / või selles lepingus sätestatud kohustuste täitmisel; 

2. Meie õigustatud huvide kaitseks seaduses kindlaksmääratud juhtudel, näiteks pöördumisel 

hagiga kohtusse / muudesse asutustesse.  

3. Juriidiliste nõuete täitmiseks või avaliku huvide kaitseks.  

 

Teie isikuandmete rahvusvahelisel edastamisel meie tagame teie isikuandmete asjakohaste 

turvameetmete kasutamise, vastavalt seaduses ettenähtud nõuetele.  

 

Edastades teie isikuandmeid väljaspool EMP-d asuvatesse riikidesse, mille osas Euroopa Komisjon 

pole andmekaitse piisavuse osas otsust teinud, tagame andmekaitse, allkirjastades Euroopa 

Komisjoni heakskiidetud tüüptingimused või hankides inspektsioonilt spetsiaalse eriloa.  

 

Meie võime edastada teie isikuandmeid kolmandale osapoolele, rakendades muid meetmeid, kui 

see tagab GDPR-is sätestatud asjakohased kaitsemeetmed.  

 

Kuidas meie kaitseme teie isikuandmeid?  

 

Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks meie võtame tarvitusele erinevaid turvameetmeid. 

Praktikas kasutame kõige uusimaid andmekaitsealaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi 

andmekaitsemeetmeid selleks, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kaotamise, 

väärkasutamise, juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmiste, avalikustamise või muu 

ebaseadusliku töötlemise eest. Need meetmed hõlmavad tulemüüri, turvameetmeid, andmetele 

juurdepääsu kontrollimist ja andmetele juurdepääsuõiguste piiramist, andmesalvestussüsteemide 

jälgimist, töötajate koolitust ja hoolsust alltöövõtjate valikul.  

Meie ning samuti ka kõik kolmandad osapooled,  teenuste osutajad, kes võivad meie nimel 

töödelda teie isikuandmeid, oleme samuti lepinguliselt kohustatud järgima isikuandmete 

konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja nõudeid. Meie ja kõik kolmandad osapooled - teenuste 
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osutajad, kes võivad isikuandmeid  meie nimel töödelda, on samuti lepinguliselt kohustatud 

järgima isikuandmete konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja nõudeid. 

 

Isikuandmete säilitamise põhimõtted ja tähtajad  

 

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik neil eesmärkidel, milleks neid koguti või nii kaua, 

nagu nõuab seadusandlus. See tähendab, et meie säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on 

vajalik eesmärkidel, milleks teie andmeid koguti ja töödeldi, kuid mitte kauem, kui seda nõuavad 

kehtivad õigusaktid ja seadused. Isikuandmete säilitamise aeg sõltub sõlmitud lepingutest, 

juriidilistest nõuetest või seltsi õigustatud huvidest.  

 

Kui Eesti Vabariigi seadusandlus ei kehtesta isikuandmete säilitamise tähtaega, määrame selle 

tähtaja ise, võttes arvesse andmete säilitamise seaduslikku eesmärki, õiguslikku alust ja 

isikuandmete seadusliku töötlemise põhimõtteid. 

 

Allpool on loetletud seltsi poolt rakendatavad isikuandmete säilitamise peamised tähtajad: 

1) Meie säilitame teie nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid seni, kuni kehtib teie 

nõusolek selle kohta, välja arvatud juhtumid, kui isikuandmete pikemaks säilitamiseks on 

mingeid muid objektiivseid põhjuseid;  

2) Teie kui seltsi töötaja kandidaadi kõik isikuandmed, kui meie ei ole teilt saanud teie 

nõusolekut nende andmete edaspidiseks säilitamiseks, hävitame vahetult peale töötajate 

valikuprotsessi lõppemist. Valikuprotsessi lõpetamise kuupäevaks on avaldatud ametikohaga 

isikuga töölepingu sõlmimise kuupäev;  

3) Teie kui seltsi töötaja kandidaadi elulookirjeldust (CV), avaldusi ja muid esitatud dokumente 

töötajate tulevaste otsingute ja valikute säilitatakse 1 aasta jooksul pärast valiku lõppu, juhul 

kui selleks on saadud teie nõusolek. Valiku lõpetamise kuupäevaks on avaldatud ametikohaga 

isikuga töölepingu sõlmimise kuupäev;  

4) Teie isikuandmeid, mida töödeldakse teiega lepingute sõlmimiseks ja muude toimingute 

tegemiseks enne lepingu sõlmimist (teie tundmaõppimiseks ja tuvastamiseks), säilitatakse 1 

aasta jooksul alates pakkumiste saamise kuupäevast, välja arvatud juhtumid, kui meil on 

õigustatud huvi selliseid andmeid säilitada pikema aja jooksul; 

5) Teie isikuandmeid, mida töödeldakse lepingu täitmise ajal, säilitatakse veel 10 aastat pärast 

töölepingu lõppemist; 

6) Teie isikuandmeid, millised olete edastanud meile meie veebisaidi kaudu, säilitatakse nii kaua, 

kui see on vajalik teie taotluse täitmiseks ja edasise koostöö toetamiseks, kuid mitte kauem 

kui 6 kuud alates viimasest suhtluspäevast, välja arvatud juhul, kui nende pikemaks 

säilitamiseks on seadusega kehtestatud nõudeid.  

 

Muid eespool nimetamata andmeid säilitatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele.  

 

Samuti informeerime teid sellest, et teatud juhtudel võidakse teie isikuandmeid säilitada kauem: 
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1) Kui seltsil on vaja end kaitsta nõuete, pretensioonide ja hagide eest ning kasutada oma 

õigusi; 

2) Kui on põhjendatuid kahtlustusi uurimise objektiks oleva õigusvastase teo sooritamises; 

3) Kui isikuandmed on vajalikud vaidluste või kaebuse nõuetekohaseks lahendamiseks;  

4) Kui on saadud andmesubjekti taotlus pääseda ligi tema isikuandmetele;  

5) Muudel õigusaktides sätestatud alustel.  

 

Millised õigused on teil oma isikuandmete suhtes?  

Teil kui andmete subjektil, on allpool loetletud õigused:  

1. Õigus saada informatsiooni selle kohta, kas selts töötleb teie isikuandmeid, ning kui 

töötleb, siis teil on õigus nende andmetega tutvuda 

Teil on õigus saada informatsiooni selle kohta, milliseid teie isikuandmeid me töötleme, kust neid 

kogutakse, mis eesmärkidel neid töödeldakse, kui kaua neid säilitatakse, kellele neid edastatakse 

ja palju muud. Tuleb märkida, et teie juurdepääsuõigust oma isikuandmetele võivad piirata 

seadused, teiste isikute privaatsuse kaitse ning meie ärisaladuste ja tavadega seotud põhjused.  

2. Õigus nõuda oma ebatäpsete isikuandmete parandamist 

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete täpsustamist, juhul kui selgub, et meie töötleme teie 

ebatäpseid, mitte täielikke isikuandmeid.  

3. Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist (õigus olla unustatud) 

 

Teil on õigus taotleda kas täielikku või osalist oma isikuandmete kustutamist juhul, kui meil pole 

enam nende töötlemiseks õiguslikku alust või muudel õigusaktides ettenähtud juhtumitel.  

4. Õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiranguid  

Teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise tähtaja piiranguid mõningaks ajavahemikuks. 

See võib olla näiteks olukord, kus teie arvates on selline töötlemine ebaseaduslik ja / või teie 

andmed on ebatäpsed ning meie peaksime neid kontrollima.  

5. Õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega 

Teil on õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, välja arvatud juhul, kui meie 

andmete töötlemise õigused on teie omadest juriidiliselt ülimuslikud. 

6. Õigus oma isikuandmete edastamisele 
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Teil on õigus nõuda oma isikuandmete edastamist nende andmete muudele kasutajatele, juhul 

kui sellised oma isikuandmed olete meile edastanud tavalises, arvutile loetavas vormingus.  

7. Õigus tühistada oma nõusolek isikuandmete kasutamiseks 

Teil on õigus tühistada oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, juhul kui Isikuandmeid on 

töödeldud teie nõusoleku alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist 

teostatud andmete töötlemise seaduslikkust.  

8.  Õigus esitada kaebus isikuandmete  järelevalveasutusele  

Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete järelevalveasutusele - Andmekaitse Inspektsioon, 

aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, juhul kui arvate, et meie töötleme teie isikuandmeid vastuolus 

kehtivate õigusaktidega, Meil mail info@aki.ee .    

Oma õiguste kasutamine  

 

Ülalpool loetletuid õigusi meie kasutame ainult peale teie kirjaliku taotluse saamist nende 

kasutamiseks ja peale teie isiku tuvastamist. Sellise kirjaliku taotluse võite meile esitada, ilmudes 

isiklikult kohale meie registreerimisaadressil või saates oma taotluse kas tavalise kirjaga või 

elektronpostiga, aadressil dpo.ee@mai-cee.com . 

 

Teie taotlused töödeldakse 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates päringu kättesaamise 

kuupäevast. Erijuhtudel võib sõltuvalt taotluste keerukusest ja isikuandmete kogusest seda 

tähtaega pikendada 30 (kolmekümne) kalendripäeva võrra, teatades sellest ette. Vastus teie 

päringule saadetakse samas vormis, nadu saadud päring, välja arvatud juhul, kui soovite teavet 

saada elektrooniliselt.  

 

Võtke meiega ühendust  

 

Juhul kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või soovite kasutada oma õigusi 

isikuandmete suhtes, siis võtke meiega ühendust e-posti dpo.ee@mai-cee.com  teel või saates 

kirja aadressil UADBB "MAI Baltics" Eesti Filiaal, ettevõtte kood 12228932, registreeritud aadressil 

Narva mnt 5, 10117, Tallinn. 

 

UADBB "MAI Baltics" Eesti Filiaal                                                         /allkirjastatud digitaalselt/ 

Maajuht Aleksandr Belous 
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