GS1 Estonia andmekaitsetingimused
Käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatakse, kuidas ja mis eesmärkidel me Teie
isikuandmeid töötleme.
Isikuandmete vastutav töötleja on GS1 Estonia MTÜ (registrikood 80004087) asukohaga
Roosikrantsi 13-20, Tallinn 10119, Eesti.
1. Milliseid isikuandmeid me kogume?
Kogume ainult ettevõttega seotud andmeid järgnevatel viisidel:
-

Teie poolt meile esitatavaid andmeid nagu ettevõte, kontaktisiku nimi, amet, e-post
ja telefon, suhtluskeel
teenuse osutamise käigus saadavaid andmeid nagu taotluste esitamise aeg, IP
aadress (kui teenus on sellega seotud).

2. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?
Meie teenuste osutamiseks on vajalik Teie ettevõttega seotud isikuandmete töötlemine.
Isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik Teile soovitud teenust vahendada ning täita
sellega seonduvaid kohustusi. Meie teenuste kasutamiseks on vajalik Teie nõusolek
isikuandmete töötlemiseks kirjeldatud eesmärkidel. Kogutud andmeid kasutame teenuste
kättetoimetamiseks, uute teenuste arendamiseks, kliendisuhete haldamiseks ja
klientidega suhtlemiseks.
Enne andmete kasutamist muudel kui meie andmekaitsetingimustes määratud
eesmärkidel, küsime Teie selgesõnalist nõusolekut.
3. Kust me saame isikuandmed?
Isikuandmed saame Teie ettevõtte volitatud esindaja poolt täidetud liikmeankeedilt.
Andmete ajakohastamine meie süsteemis toimub manuaalselt ettevõtte enda poolt või
meie ühingu töötaja poolt avalikest allikatest (Äriregister) saadud informatsiooni alusel.
4. Kellele isikuandmeid edastame?
Me käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja ei jaga neid ettevõtete,
organisatsioonide ja isikutega meie ühingust väljaspool, v.a järgmistel juhtudel:
-

-

Isiku nõusolekuta võib edastada tema isikuandmeid asutusele või isikule, kellel on
selleks otsene seadusest tulenev õigus kooskõlas andmekaitset käsitlevate
õigusaktidega.
Kui olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku isikuandmete edastamiseks
konkreetsele vastuvõtjale.
GS1 Globaalses Registris avaldame Teie ettevõtte üldkontaktandmed (firma nimi,
juriidiline aadress, üldtelefon, üld e-post), mille saame liikmeankeedilt.

5. Kuidas me isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame?
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.
Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie
töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema liikmete andmeid. Igal
kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid
kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste
meetmete abil.

Andmete turvalisuse tagamiseks teeme järgmist:
-

Krüpteerime teenuseid kus võimalik, kasutades SSL-i.

-

Hoiame isikuandmeid peamiselt digitaalsel kujul, et tagada turvalisem
ligipääsukontrolli teostamine.

-

Isikuandmete hoidla on kaitstud vajalike IT tehniliste ja organisatoorsete
kaitsemeetmetega.

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik Teile soovitud teenuste
osutamiseks. Kui isikuandmeid ei ole kasutatud järjest kolme aasta jooksul, siis
muudame Teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad
kohustuslikud säilitamisnõuded.
Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
6. Millised õigused Teil on ja kuidas saate neid kasutada?
Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks
ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.
Teil on õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele
ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist.
Oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist saate nõuda ainult juhul,
kui see on kooskõlas seadusliku alusega ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
Juhul, kui taotlete isikuandmete töötlemise peatamist või andmete kustutamist, võib see
meie poolt Teile osutatavad teenused kas osaliselt või täielikult peatada.
7. Kellega peaksite ühendust võtma?
Kõik käesolevate andmekaitsetingimustega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada
järgmisel e-posti aadressil: info@gs1.ee

