
Osaühingu Elme Metall privaatsuspoliitika 01/2020 
 

1. Osaühing Elme Metall (registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris registrikoodiga 10776322, juriidilise aadressiga Kopli 
103/38, 11712 Tallinn, Eesti; edaspidi ETTEVÕTE) täidab EL isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 nõudeid 
Eestis. Käesolev privaatsuspoliitika annab infot  selle kohta, kuidas ETTEVÕTE isikuandmeid kogub ja töötleb. 
Privaatsuspoliitika laieneb mis tahes vormis teabele, mida ETTEVÕTE oma ankeetidest, lepingutest ja muudest 
allikatest kogub. 
 
Isikuandmete kogumine  

2. ETTEVÕTE talletab järgmisi andmeid: 
Kliendid ja partnerid: 
2.1. Nimi ja isikukood; 
2.2. Kontaktandmed;  
2.3. Ametikoht; 
Töötajad (lisaks punktides 2.1, 2.2 ja 2.3 nimetatule): 
2.4. Haridus ja/või kvalifikatsioon; 
2.5. Keeleoskus; 
2.6. Muud eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja/või kohustuslikud andmed; 
 
Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused 

3. ETTEVÕTE töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 

• Teenuste ettevalmistamiseks, kauglepingu ja arvete koostamiseks ning klientidele saatmiseks ning lepingute 
sõlmimiseks; 

• Ettevõtte juhtimisprotsesside tõhustamiseks; 

• Plaanimiseks ja ärianalüüsiks; 

• Personalivalikuks ja –juhtimiseks; 

• Taotluste läbivaatamiseks ja töötlemiseks. 
  

4. ETTEVÕTE töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel: 

• Õigusaktides sätestatud juriidiliste kohustuste täitmiseks; 

• Õigustatud huvi alusel; 

• Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks; 

• Andmesubjekti nõusolekul. 
 
Isikuandmete säilitamise aeg 

5. ETTEVÕTE säilitab isikuandmeid, järgides isikuandmete töötlemise eesmärke ja eeskirju, seni, kuni kehtib vähemalt 
üks nimetatud kriteeriumidest: 

• kuni on olemas andmesubjekti nõusolek; 

• kuni ETTEVÕTTEL on seaduse järgi juriidiline kohustus andmeid säilitada; 

• kuni ETTEVÕTTEL on kooskõlas andmekaitset reguleerivate EL ja siseriiklike õigusaktidega õigus oma õigustatud 
huve kaitsta. 
  
Küpsised 

6. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab kasutaja arvutisse, et parandada nii veebilehe kui ka külastaja 
kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad tuvastada teie arvuti. Küpsised võimaldavad kohaldada veebilehti külastaja-
spetsiifiliselt ning aitavad vältida andmete uuesti sisestamist järgmisel külastuskorral. 
 

7. ETTEVÕTTE koduleht võib sisaldada ka kolmandate osapoolte, näiteks Google Analytics, küpsiseid. Google Analytics’i 
veebianalüüsiteenust pakub USA ettevõte Google Inc., kellel on juurdepääs nimetatud tööriista poolt kogutud 
statistikale. 
 
Isikuandmete saajad 

8. ETTEVÕTTEL on seaduses sätestatud juhtudel õigus ja/või kohustus edastada andmeid kolmandatele isikutele. 
ETTEVÕTE ei edasta kogutud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. BLRT 
Grupp AS ettevõtteid ei käsitleta käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses kolmandate isikutena. ETTEVÕTE ei edasta 
isikuandmeid kolmandatesse riikidesse. 
 
Juurdepääs enda isikuandmetele ja muud andmesubjekti õigused 

9. Andmesubjektil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja nõuda nende 
väljastamist. Tutvumiseks tuleb esitada kirjalik taotlus ETTEVÕTTE kontorisse Tallinnas Kopli 103, 11712 Tallinn, 
esitades isikut tõendava dokumendi. Eeskirjade kohaselt on andmesubjektil õigus nõuda isikuandmete kustutamist, 
isikuandmete parandamist, töötlemise piiramist, töötlemine vaidlustada. ETTEVÕTE suhtleb andmesubjektiga, 
kasutades selleks andmesubjekti esitatud kontaktandmeid (telefoninumber, e-post, aadress). Kui teile tundub, et teie 
privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse andmekaitse järelevalveasutusele. 
 
Õigus nõusolek tagasi võtta 

10. Andmesubjektil on õigus tagasi võtta nõusolek isikuandmete töötlemiseks ka siis, kui nende töötlemist on 
andmesubjekti nõusolekul juba alustatud, saates selle kohta teate e-posti aadressile elmemetall@blrt.ee. Nõusoleku 
tagasivõtmine ei mõjuta andmetöötlust, mida tehti ajal, mil kliendi nõusolek veel kehtis. Nõusoleku tagasivõtmisega ei 
saa lõpetada andmetöötlust, mis toimub muudel õiguslikel alustel. 
 
Muudatused privaatsuspoliitikas 

mailto:elmemetall@blrt.ee


11. ETTEVÕTTEL on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav veebilehel. 

http://www.elmemetall.eu/images/pdf/EM_Privaatsuspoliitika_EST_210520.pdf

