Workplace’i privaatsuseeskiri
1.

Kehtivusala ja eesmärk

1.1.

Me väärtustame teie eraelu puutumatust ja soovime olla teie suhtes vastutavad ja õiglased,
nagu ka läbipaistvad teie isikuandmete kogumise ja kasutamise osas. Workplace on
Facebooki loodud veebiplatvorm, mis võimaldab teil kasutajana teha tööl koostööd ja jagada
teavet. Platvorm Workplace hõlmab Workplace Premiumi veebilehti, rakendusi ja seotud
veebiteenuseid (allpool koos „Teenus“).

1.2.

Käesolev privaatsuseeskiri („Privaatsuseeskiri“) kirjeldab seda, kuidas teiega seotud teavet
kogutakse, kasutatakse ja jagatakse, kui te kasutate Teenust, ja see kehtib teie isikuandmete
töötlemisele, mis toimub seoses Teenuse kasutamisega.

1.3.

Teenust osutab teile teie tööandja Securitas Eesti AS. Kui te tegutsete Securitas Eesti AS
heaks konsultandina, siis osutab teile teenust Securitas Eesti AS, kes on andnud teile
ligipääsu ja loa Teenuse kasutamiseks.

1.4.

Securitas Eesti AS, registrikood 10188743, („Securitas“, „meie“ või „me“) on vastutav
andmetöötleja isikuandmete suhtes, mida kogutakse teie kohta seoses teie poolt Teenuse
kasutamisega. Palun vaadake täpsemaid kontaktandmeid altpoolt.

1.5.

Palun pange tähele, et Teenus on eraldi muudest Facebooki teenustest, mida te võib-olla
kasutate. Selliseid muid Facebooki teenuseid osutab teile Facebook ja neid reguleerivad
nende omad kasutustingimused. Kahtluse vältimiseks: käesolev privaatsuseeskiri ei kehti
mistahes sellistele teenustele.

2.

Mis laadi teavet teie kohta kogutakse
Securitas võib koguda ja töödelda järgnevat laadi teavet, kui teie, teie kolleegid või muud
kasutajad Securitas Grupi siseselt Teenusesse sisenevad:
• teie kontaktandmed, nagu näiteks täisnimi ja e-posti aadress;
• teie kasutajanimi ja salasõna;
• teie ametinimetus, teave osakonna kohta ja muu teave, mis on seotud teie töö või
Securitasega;
• sisu, infovahetus ja muu teave, mida te esitate siis, kui Teenust kasutate, kaasa arvatud
siis, kui te konto jaoks registreerute, loote või jagate sisu ning saadate teistele sõnumeid
või nendega suhtlete. See võib hõlmata teie esitatavas sisus olevat või seda puudutavat
teavet (nt metaandmed), nagu näiteks foto asukoht või kuupäev, millal fail loodi;
• sisu, infovahetus ja teave, mida teised inimesed esitavad, kui nad Teenust kasutavad. See
võib hõlmata teavet teie kohta, nagu näiteks siis, kui nad jagavad või kommenteerivad teid
kujutavat fotot, saadavad teile või laadivad üles sõnumi, sünkroniseerivad või impordivad
teie kontaktandmeid;
• kogu infovahetus teiste Teenuste kasutajatega;
• kasutaja infovahetused Securitasega ja Securitasele saadetud tagasiside, ettepanekud ja
ideed;
• arveldamisega seotud teave (nt kas teie konto on olnud viimasel kuul aktiivne); ja
• teave, mille te esitate siis, kui teie või Securitas võtab ühendust platvormi tugiteenusega
või rakendab seda Teenusega seoses.
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3.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame
Me kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja tuginedes järgmistele õiguslikele
alustele:

4.

Töötlemise eesmärk

Töötlemise õiguslik alus

Teie isikuandmeid töödeldakse selleks, et
Securitasel oleks võimalik anda teile
kasutajakonto, ligipääs Teenusele ja hallata
Teenuses teie kasutajakontot.

Lepingu täitmisest tulenev alus

Securitas võib kasutada teie isikuandmeid
ka selleks, et ohjata, vältida, uurida või
rakendada muid meetmeid seoses Teenuse
väärkasutuse või Workplace’i kasutustingimuste, kasutamispõhimõtete või käesoleva privaatsuseeskirja rikkumisega või
ühenduses õiguslike meetmetega, pettuse
kahtlustamise või Securitase või kolmanda
isiku õiguste potentsiaalsete ohustamistega.

Töötlemine toimub õigustatud huvide alusel
pärast huvide tasakaalustamist, kui Securitas
on lähtunud järgmistest õigustatud huvidest:
•

Securitase huvi uurida Teenuse mistahes
väärkasutuse kahtlust ja rakendada
meetmeid Teenuse mistahes väärkasutuse
või Workplace’i kasutustingimuste,
kasutamispõhimõtete või käesoleva
privaatsuseeskirja mistahes rikkumise
vastu;

•

Securitase huvi uurida ja esitada tõendeid
seoses kriminaalse tegevuse või tema
huvide ohustamisega;

•

Kolmanda isiku huvi uurida ja tõestada
kriminaalset tegevust või tema huvide
ohustamist; ja/või

•

Eesti Vabariigi või välisriigi võimude huvi
viia ellu õiguskaitsealaseid tegevusi ja
koguda tõendeid sellistel eesmärkidel.

Teie isikuandmete jagamine
Me jagame teie isikuandmeid järgmistesse kategooriatesse kuuluvate saajatega järgnevalt
väljatoodud asjaoludel ja järgmistel põhjustel:
Securitas Eesti ASi töötajad: Meie töötajad töötlevad teie isikuandmeid ainult siis, kui see on
vajalik neil oma tööülesannete täitmiseks, ning sellised töötajad töötlevad teie isikuandmeid
ainult meie instruktsioonide alusel ja vastavalt käesolevale privaatsuseeskirjale.
Kolmandatest isikutest teenuseosutajad: Me jagame teie isikuandmeid kolmandatest isikutest
teenuseosutajatega, kes aitavad Securitast, osutades teatud teenuseid seoses Securitase
äritegevusega, ning töötlevad seetõttu isikuandmeid Securitase heaks. See hõlmab
järgnevaid:
●

IT-taristu pakkujad, arendajad ja hostimisteenuse osutajad;

●

IT tugiteenuse osutajad; ja

●

muud kolmandatest isikutest teenuseosutajad, nagu näiteks tarkvara pakkujad ja
teenuseosutajad, kes toetavad kindlaid teenuseid või varustavad meid nendega, et meil
oleks võimalik anda teile ligipääs Teenusele.
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Need kolmandatest isikutest teenuseosutajad on volitatud kasutama teie isikuandmeid ainult
nii, nagu neil on vajalik meile oma teenuste osutamiseks, ja neil ei ole mistahes sõltumatut
õigust teie isikuandmeid töödelda ega jagada.
Veel enam, Securitas jagab teie isikuandmeid, mida Securitas kogub koos Facebookiga, kui
põhiline Teenuse osutaja selleks, et Teenust osutada ja toetada, ja vastavalt mistahes
muudele saadud instruktsioonidele. Vastavate näidete hulka kuuluvad järgmised:
●

suhtlemine kasutajate
kasutamisega;

●

Securitase ja muude kasutajate jaoks Teenuse turvalisuse ja ohutuse tõstmine, nagu
näiteks uurides kahtlaseid tegevusi või kehtivate tingimuste või eeskirjade rikkumisi;

●

teie ja Securitase kogemuse isikupärastamine Teenuse osutamise osana;

●

Teenuse raames Securitasele uute tööriistade, toodete või teenuste väljatöötamine;

●

Teenuses toimuva tegevuse sidumine üle erinevate seadmete, mida juhib sama isik, et
täiustada teenuse üldist käitamist;

●

esineda võivate programmivigade tuvastamine ja kordategemine; ja

●

andmete ja süsteemi analüüsimine, kaasa arvatud uurimistöö Teenuse täiustamiseks.

ja

administraatoritega

seoses

nendepoolse

Teenuse

Gruppi kuuluvad ettevõtted: Me jagame teie isikuandmeid oma tütarettevõtete või sidusettevõtetega, kes töötlevad teie isikuandmeid meie heaks. Nendelt isikutelt nõutakse ainult
sellist isikuandmete töötlemist, mis põhineb meie instruktsioonidel ja on kooskõlas käesoleva
privaatsuseeskirjaga. Neil ole mistahes sõltumatut õigust teie isikuandmeid töödelda ega
jagada.
Muud kasutajad: Teie isikuandmed võivad olla kättesaadavad teistele Teenuse kasutajatele.
Selliseid andmeid jagatakse ainult teiste kasutajatega teie ettevõtte sees ja Securitas Grupi
siseselt.
5.

Teie isikuandmete ülekandmine EList või EMPst väljapoole
Isikuandmeid, mida me teilt kogume, võidakse üle kanda ja töödelda riigis, mis asub
väljaspool ELi või EMPd (st nn kolmandas riigis), kaasa arvatud riikides, millel ei ole Euroopa
Liidu Komisjoni hinnangul piisavat isikuandmete kaitse taset. Sellisel juhul rakendame me
kõiki vajalikke meetmeid, mis on nõutavad kohaldatava seaduse alusel, et selline teie
isikuandmete ülekandmine üle piiride oleks vastavuses kohaldatava seadusega. Me kanname
teie isikuandmeid sellisesse EList või EMPst väljaspool asuvasse riiki ainult siis, kui (i) ELi
Komisjon on otsustanud, et see kolmas riik tagab piisava kaitsetaseme, (ii) ülekande
turvamiseks kasutades ELi näidisklausleid (isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) artikli
46.2 alusel („GDPR“)) või (iii) vastuvõtja on sertifitseeritud USA-ELi andmekaitseraamistiku
Privacy Shield alusel (GDPRi artikli 45 alusel). Lisateavet andmete ülekande kohta väljapoole
ELi või EMPd, kaasa arvatud mehhanismide kohta, millele me toetume, võite leida Euroopa
Komisjoni veebilehelt, mida võite külastada, klõpsates siia (https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection_en).

6.

Kolmanda isiku lingid ja sisu
Teenus võib sisaldada linke veebilehtedele ja teenuste juurde, mida osutavad ja peavad ülal
kolmandad isikud. Sellistel kolmandate isikute veebilehtedel ja/või teenustel võivad olla
omaenda kasutustingimused ja privaatsuseeskirjad ning teie poolt selliste veebilehtede ja/või
teenuste kasutamist reguleerivad need kasutustingimused ja privaatsuseeskirjad ning
sõltuvad nendest. Te peaksite vaatama läbi iga veebilehe ja/või teenuse, mida te
külastate/kasutate, kasutustingimused ja privaatsuseeskirjad. Te mõistate ja nõustute, et
Securitas ei toeta ega ole vastutav ühegi sellise kolmanda isiku veebilehe ja/või teenuse
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toimimise, omaduste või sisu eest ega mistahes tehingu eest, mille te võite sõlmida mistahes
selliste veebilehtede ja/või teenuste pakkujaga.
7.

Säilitamisaeg

7.1.

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui teil on Teenustes kasutajakonto. Securitas ei
salvesta teie isikuandmeid pärast seda, kui teie kasutajakonto on muudetud mitteaktiivseks
või kinni pandud, välja arvatud andmete säilitamine, mida nõuab seadusandluse järgimine või
mis on vajalik Securitase õigushuvide kaitsmiseks (nt seoses käimasoleva õigusmenetlusega), ja sellisel juhul ainult nii kaua, kui seda on vaja jätkuva töötlemise eesmärgi täitmiseks.

7.2.

Palun pange tähele, et sisu, mida te Teenustes loote ja jagate, kuulub Securitasele ja võib
jääda Teenusesse ning olla kättesaadav isegi siis, kui Securitas teie kasutajakonto mitteaktiivseks muudab või kinni paneb (st sisu, mille te esitate Teenustes, on sarnane mistahes
muud tüüpi sisule (nagu näiteks esitluskavad või memod), mida te võite oma töö käigus luua).

8.

Teie õigused

8.1.

Te võite pääseda ligi, korrigeerida või kustutada teavet, mille te olete Teenuses üles laadinud,
kasutades Teenuse-siseseid tööriistu (näiteks muutes oma profiiliteavet või tegevuste logi
kaudu). Kui teil ei ole võimalik seda teha, kasutades Teenuses pakutud tööriistu, siis vaadake
palun altpoolt oma õiguste täiendavaid üksikasju ja võtke meiega otse ühendust, kui te soovite
ükskõik milliseid oma õigusi kasutada.

8.2.

Teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme, ja saada koopia
isikuandmetest, mida me teie kohta töötleme, paludes niinimetatud registri väljavõtet. Palun
pange tähele, et kui me saame teilt ligipääsupalve, siis me võime nõuda teilt täiendavat
teavet, et kindlustada teie palve tõhus menetlemine ja tagada, et teave antakse õigele isikule.

8.3.

Teil on õigus lasta ilma põhjendamatu viivituseta parandada valed isikuandmed, mida me teie
kohta töötleme. See hõlmab ka õigust, võttes arvesse töötlemise eesmärke, täiendada
potentsiaalselt ebatäielikke isikuandmeid, mida me teie kohta töötleme.

8.4.

Teil on õigus lasta ilma põhjendamatu viivituseta kustutada teie isikuandmed ja Securitas on
kohustatud ilma põhjendamatu viivituseta teie isikuandmed kustutama juhul, kui näiteks
isikuandmed ei ole enam vajalikud seoses eesmärgiga, mille jaoks neid koguti või muul moel
töödeldi, või kui te võtate tagasi nõusoleku, millel töötlemine põhines ja kui töötlemiseks ei ole
muud õiguslikku alust. Palun pange tähele, et me ei ole kohustatud kustutama isikuandmeid,
kui me saame näidata, et töötlemine on vajalik, näiteks Securitasele kehtivate seadusjärgsete
kohustuste täitmiseks või õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või siis, kui
on olemas muud õiguslikud alused andmete alles hoidmiseks.

8.5.

Veel enam, teil on õigus nõuda, et Securitas piiraks teatud tingimustel teie isikuandmete
töötlemist, näiteks siis, kui te vaidlustate oma isikuandmete täpsuse (töötlemist võidakse
piirata mingiks perioodiks, mis võimaldab Securitasel kontrollida isikuandmete täpsust) või
siis, kui Securitas ei vaja enam isikuandmeid töötlemise aluseks olnud eesmärkidel, kuid te
vajate isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamises või kaitsmiseks.

8.6.

Teil on õigus, teie konkreetse olukorraga seotud alusel, olla igal ajal vastu sellele, et Securitas
töötleb teie isikuandmeid, kui töötlemise aluseks on näiteks õigustatud huvid. Kui te olete
vastu sellisele töötlemisele, siis ei ole Securitasel enam õigust töödelda teie isikuandmeid
sellisele õiguslikule alusele tuginedes, välja arvatud siis, kui Securitas suudab näidata
töötlemiseks kaalukaid õiguslikke aluseid, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused või
kui seda tehakse õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

8.7.

Teil on teatud tingimustel õigus saada isikuandmed, mis puudutavad teid ja mille te olete
Securitasele andnud, struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormis ning teil
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on õigus kanda sellised isikuandmed üle teisele andmete vastutavale töötlejale, ilma et
Securitas püüaks seda takistada, kui Securitase poolt teie isikuandmete töötlemine põhineb
teie nõusolekul või lepingul ja töötlemine toimub automaatsete vahenditega. Teil on sellisel
juhul õigus nõuda, et isikuandmed kantakse Securitasest üle otse teisele vastutavale
andmetöötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
8.8.

Teil on samuti õigus Securitasele teie isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal
tagasi võtta, [sisestage kirjeldus, millise protsessiga tuleb nõusolek tagasi võtta]. Pange
tähele, et kui te võtate oma nõusoleku tagasi, siis see ei mõjuta teie nõusolekul toimunud
töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist ja et Securitasel võib teatud asjaoludel olla
töötlemiseks teine õiguslik alus ja tal võib seetõttu olla õigus töötlemist jätkata. Palun pidage
silmas, et kui te oma nõusoleku tagasi võtate, siis ei pruugi Securitasel olla võimalik anda teile
ligipääsu teie kasutajakontole Teenuses ja teil ei pruugi olla võimalik Teenust kasutada.

8.9.

Teil on õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveametile (nagu näiteks
Andmekaitseinspektsiooni kohalikule asutusele ) teie elukohariigis, riigis, kus te töötate, või
riigis, kus väidetav rikkumine on toimunud, kui te usute, et me oleme töödelnud teie
isikuandmeid vastuolus kohaldatavate andmekaitseseadustega.

8.10.

Kui te soovite saada koopiat oma isikuandmetest, mida me teie kohta töötleme, või kui te
soovite rakendada ükskõik millist ülalmainitud õigustest, siis võtke palun meiega ühendust
(kontaktandmed leiate altpoolt).

9.

Selle privaatsuseeskirja muutmised
Securitas jätab endale õiguse teha sellesse privaatsuseeskirja muudatusi. Enne mistahes
oluliste muudatuste tegemist käesolevasse privaatsuseeskirja esitab Securitas teile silmatorkava teate, nagu on asjaoludest sõltuvalt sobiv, nt kuvades teadet silmatorkavalt Teenuses.

10.

Kontaktandmed
Kui teil on mistahes küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemise või käesoleva privaatsuseeskirjaga või on teil mingisuguseid kommentaare Securitase poolt teie isikuandmete
töötlemise kohta, siis võtke palun meiega ühendust või võtke ühendust oma andmekaitseametnikuga aadressil:
Securitas Eesti AS
Lõõtsa 12, Tallinn
E-mail: securitas@securitas.ee
Võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil:
Securitas Eesti AS
Kontaktisik: andmekaitseametnik
Sergo Kohal
Lõõtsa 12, Tallinn
E-mail: sergo.kohal@securitas.ee
____________________
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