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Andmekaitseteave
GDPR-i art 13 lg 3 järgi
Andmetöötluspõhimõtted
Ärisuhte käigus töötleb vastutav töötleja teie isikuandmeid ja säilitab neid teatud aja jooksul. See on vajalik,
et saavutada määratud eesmärgid ja täita seadusega pandud kohustusi. Teavitame teid, milliste andmetega
on tegemist, kuidas neid töödeldakse ja millised on teie eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR)
tulenevad õigused.
Kes vastutab andmetöötluse eest?
Andmekaitseõiguse mõistes on vastutav töötleja:
SEMA GmbH
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Dorfmühlstraße 7
87499 Wildpoldsried
Ettevõtte, esindusõigusega isikute ja täiendavate kontaktandmete kohta leiate teavet meie veebilehelt
www.sema-soft.ee

Milliseid andmeid me töötleme? Millisel eesmärgil me seda teeme?
Töötleme üksnes selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud määratud eesmärkide saavutamiseks ja
seadusega pandud kohustuste täitmiseks. Need võivad kuuluda järgmistesse kategooriatesse:
• kontaktandmed (pöördumisvorm, eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress,
telefoninumbrid);
• muu teave (juurdepääsuandmed, IP-aadress, makseandmed).
Pärast teie andmete kogumist töötleme neid üksnes sellel eesmärgil, mille jaoks me neid saime või
kogusime, nt
• lepingu täitmine ja haldamine;
• teiega kirjavahetuse pidamine;
• õiguslike kohustuste täitmine;
• õigustatud huvide kaitsmine;
• võimalike tulevaste kokkulepete sõlmimine.
Andmete töötlemine muul eesmärgil tuleb kõne alla üksnes juhul, kui on täidetud GDPR-i art 6 lg 4 nõuded.
Loomulikult järgime nii GDPR-i art 13 lg 3 kui ka art 14 lg 4 järgset võimalikku teavitamiskohustust.
Milline on andmetöötluse õiguslik alus?
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sätestatud GDPR-i artiklis 6, kui selleks ei ole eraldi õigusnorme.
Siin on toodud võimalikud peamised põhjused.
• Nõusolek (GDPR art 6 lg 1 punkt a).
• Lepingu täitmine (GDPR art 6 lg 1 punkt b). Andmetöötlus on vajalik, et tagada andmete täielikkus ja
õigsus, samuti digiteerimine ja lepingu sõlmimine.
• Õigustatud huvi (GDPR art 6 lg 1 punkt f). Andmetöötlus on vajalik eelkõige selleks, et osalised
saaksid teha teadlikke otsuseid, mis on nende parimates huvides, samuti selleks, et tagada
vastutava töötleja järjepidevalt kvaliteetne ja ühetaoline kliendinõustamine.
• Õigusliku kohustuse täitmine (GDPR art 6 lg 1 punkt c). Andmetöötlus on vajalik, et tagada
maksuandmete täielikkus ja õigsus maksuseaduse, ettevõtlusseaduse ja äriseadustiku järgi.
Kui me töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus nõusolek igal ajal tulevikku suunatult
tagasi võtta. Kui me töötleme andmeid õigustatud huvi alusel, on teil andmesubjektina õigus isikuandmete
töötlemine GDPR-i art 21 järgi vaidlustada.
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Kui kaua andmeid säilitatakse?
Me töötleme andmeid seni, kuni see on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks. Me säilitame
isikuandmeid säilituskohustuse lõpuni (10 aastat), kui ei esine seadusjärgset säilituskohustust nt äriõiguse
või maksuõiguse järgi. Pärast säilituskohustuse lõppemist kaalume, kas edasine töötlemine on vajalik. Kui
edasine töötlemine pole vajalik, kustutame andmed. Isikuandmete säilitusaeg võib olla erandkorras kuni
30 aastat, kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
Loomulikult on teil igal ajal õigus (vt altpoolt) nõuda meilt oma salvestatud andmete kohta teavet ja nende
kustutamist või töötlemise piiramist juhul, kui nende töötlemiseks puudub vajadus.
Kellele me andmeid edastame?
Me edastame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, õigustatud
huvi korral (GDPR‑i art 6 lg 1 punkti f mõistes) või juhul, kui edastamine on õiguslikult kohustuslik või kui te
olete andnud selleks nõusoleku.
Kas me edastame isikuandmeid kolmandatesse riikidesse?
Me ei plaani edastada teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele
organisatsioonidele, v.a juhul, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Eranditest teavitame teid
seaduse nõuete kohaselt eraldi.
Kus me teie andmeid töötleme?
Me töötleme teie isikuandmeid eranditult Saksamaa Liitvabariigi andmekeskustes.
Maksevõime kontrollimine
Me kontrollime lepingu sõlmimisel ja teatud õigustatud huvi korral regulaarselt teie maksevõimet. Selleks
teeme koostööd ettevõttega Fa. Creditreform Kempten/Allgäu, Winterstein KG, Fürstenstraße 1, 87439
Kempten, kes edastab meile vajalikud andmed. Andmete saamiseks edastame nimetatud ettevõttele teie
nime ja kontaktandmed. Lisateavet ettevõtte Fa. Creditreform Kempten/Allgäu, Winterstein KG GDPR-i
art 14 kohase andmetöötluse kohta leiate aadressilt
https://www.creditreform.de/navigations/content-footer/datenschutzerklaerung.html
Millised on teie õigused andmesubjektina?
Teil on õigus:
• saada teavet oma isikuandmete kohta, mida me töötleme (GDPR art 15). Eelkõige on teil õigus
saada järgmist teavet: töötlemise eesmärk; isikuandmete kategooria; saajate kategooriad, kellele
teie andmed on avalikustatud või avalikustatakse; planeeritud säilitusaeg; õigus andmeid parandada,
kustutada, nende töötlemist piirata või vaidlustada; kaebeõigus; andmeallikad juhul, kui andmeid ei
kogu vastutav töötleja; automatiseeritud otsuste tegemine, k.a profiilianalüüs; ja vajaduse korral
sisulist teavet nende üksikasjade kohta;
• nõuda vastutava töötleja säilitatavate valede või mittetäielike isikuandmete kohest parandamist
(GDPR art 16);
• nõuda vastutava töötleja säilitatavate isikuandmete kustutamist, v.a juhul, kui töötlemine on vajalik
sõna- ja infovabaduse tagamiseks, õigusliku kohustuse täitmiseks, avalikes huvides või õigusnõuete
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (GDPR art 17)
• nõuda isikuandmete töötlemise piiramist sellisel määral, nagu te olete vaidlustanud andmete
õigsuse; juhul, kui töötlemine on ebaseaduslik, kuid te keeldute andmete kustutamisest; vastutav
töötleja ei vaja enam andmeid, kuid teie vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või
kaitsmiseks; te olete töötlemise GDPR-i art 21 järgi vaidlustanud (GDPR art 18);
• saada vastutavale töötlejale esitatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning
masinloetaval kujul, või taotleda nende edastamist teisele vastutavale töötlejale (GDPR art 20);
• võtta vastutavale töötlejale antud nõusolek igal ajal tagasi (GDPR art 7 lg 3). See tähendab, et
vastutav töötleja ei tohi edaspidi töödelda andmeid sellel eesmärgil, mille jaoks nõusolek antud oli;
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•

esitada kaebus järelevalveasutusele (GDPR art 77). Üldiselt võite pöörduda neis asjus oma kehtiva
elu- või töökoha järelevalveasutuse või meie ettevõtte peakontori poole.

Kui te ei esita teabenõuet kirjalikult, palume teil mõista, et meil on õigus nõuda vajaduse korral tõendust, et
te olete see isik, kelle te väidate end olevat.
Vaidlustamisõigus
Teil on GDPR-i art 21 lg-te 1 ja 2 järgi õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine seoses otseturundusega,
kui vaidlustamiseks on õigustatud huvi.
Meie andmekaitseinspektor
Oleme nimetanud ettevõttevälise andmekaitseinspektori. Temaga on võimalik ühendust saada järgmistel
kontaktandmetel:
IDKOM Networks GmbH, Dieselstraße 1, 87437 Kempten
Thomas Hug, e-post: datenschutz@idkom.de
Kaebamisõigus
Teil on õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus järgmisele andmekaitse järelevalveasutusele:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach Tel: 0981 531300, faks:
0981 53981300, e-post: poststelle@lda.bayern.de , veebileht: www.lda.bayern.de
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