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Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 13 kohane teavitamiskohustus 

 

Sissejuhatus 

ENGEL AUSTRIA GmbH austab tingimusteta Euroopa Liidu andmekaitsepõhimõtteid ning 
tagab sellele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses sisalduvate asjaomaste õigusnormide 
täitmise. 

Isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja edastatakse seetõttu ainult juhul, kui selleks on olemas 
asjakohane õiguslik alus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6), ning seejuures järgitakse 
rangelt isikuandmete töötlemise põhimõtteid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 5). 

Alljärgnev teave on aluseks isikuandmete kaitse üldmäärusega andmesubjektidele tagatud 
õiguste tulemuslikuks teostamiseks. 

 

1. Vastutava töötleja isik 

Isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendite üle otsustab ENGEL AUSTRIA GmbH. ENGEL 
AUSTRIA GmbH kui isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses vastutava töötlejaga saab 
ühendust järgmistel kontaktandmetel: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Austria 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Faks: +43 50 620-3009  

E-Mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

ENGELi asukohad üle kogu maailma (ENGEL Grupp) leiab veebilehelt 
www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus 

ENGEL AUSTRIA GmbH töötleb isikuandmeid tellimuste ja lepingute täitmise eesmärgil ning 
seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, mis nõuavad andmete säilitamist. Peale selle 
töödeldakse andmeid registreerimis- ja legitimeerimistoimingute läbiviimiseks.  

 

ENGEL AUSTRIA GmbH kogub, töötleb ja vajaduse korral edastab isikuandmeid 
andmesubjektide nõusolekul. Täiendava õigusliku aluse annab lepingu täitmisega seotud 
andmetöötluse esmatähtis eesmärk. Sellest tulenevalt on eeskätt andmete edastamiseks 
ENGEL Grupi siseselt olemas ka õigustatud huvi.       

 

3. Euroopa Liidu sisesed vastuvõtjad 

Isikuandmeid edastatakse vastavalt töötlemise eesmärkidest tulenevatele vajadustele Euroopa 
Liidu siseselt ENGEL Gruppi kuuluvatele äriühingutele ja esindustele.  
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4. Edastamine kolmandatesse riikidesse 

Väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse (kolmandatesse riikidesse) edastatakse 
isikuandmeid eranditult seal asuvatele ENGEL Grupi äriühingutele ja esindustele ning seda 
tellimuste ja lepingu täitmise eesmärgil.  

Vajalikuks andmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele ENGEL Grupi 
äriühingutele ja esindustele on olemas kas kaitse piisavust käsitlev Euroopa Komisjoni otsus 
või siis kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 kohaseid sobivaid 
andmekaitsemeetmeid. 

Vaatamata ENGEL Grupi isikuandmete kaitse kõrgele tasemele ja isikuandmete kaitse 
üldmääruses sätestatud andmekaitsepõhimõtete selgele austamisele edastatakse 
isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ainult tingimusel, et andmesubjekt on sellega nõus. 

 

5. Säilitamise kestus 

Vastavalt kehtivale säilitamise piirangu põhimõttele säilitab ENGEL AUSTRIA GmbH 
isikuandmeid seadusega ettenähtud säilitamistähtaegade jooksul. Asjaomased sätted näevad 
ette 7-aastase üldise säilitamise tähtaja alates lepingu täitmisest või ärisuhte lõppemisest.  

Peale seadusega ettenähtud säilitamistähtaegade säilitatakse isikuandmeid maksimaalselt 
selle aja jooksul, mis on vajalik asjaomase töötlemise eesmärgi täitmiseks või õigusnõuete 
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks iseäranis isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 
lõike 3 punkti e tähenduses. 

 

6. Andmesubjektide õigused 

Andmesubjektidel on oma huvide kaitseks järgmised õigused: 

- õigus andmetega tutvuda, 

- õigus andmete parandamisele, 

- õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud”), 

- õigus andmete töötlemise piiramisele, 

- õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväide, 

- õigus andmeid üle kanda, 

- õigus teavitamisele andmete parandamise/kustutamise kohta, juhul kui see on võimalik, 
ning 

- õigus automatiseeritud töötlemisel vastu võetud otsuste läbivaatamisele inimese poolt. 

 

7. Nõusoleku tagasivõtmine 

Andmesubjektidel on õigus oma nõusolek üksikuteks või kõikideks andmetöötlustoiminguteks 
igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta kuni nõusoleku tagasivõtmiseni juba 
toimunud andmetöötlustoiminguid.  

 

8. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele 

Kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemisega on rikutud isikuandmete 
kaitse üldmääruses sätestatud eeskirju, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse 
Inspektsioonile, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, või muule mõne Euroopa Liidu liikmesriigi 
riiklikule järelevalveasutusele. 
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9. Andmete esitamise vajalikkus 

Andmesubjektide isikuandmeid on neilt vaja selleks, et sõlmida ENGEL AUSTRIA GmbH-ga 
lepinguid ja täita asjaomaseid tellimusi. Samuti eeldavad isikuandmete esitamist registreerimis- 
ja legitimeerimistoimingud. 

Isikuandmete esitamisest keeldumise korral ei pruugi lepingute sõlmimine, tellimuste täitmine 
või registreerimis- ja legitimeerimistoimingute tegemine võimalik olla.  


