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KÄSKKIRI 

 

Tartus, 17.05.2019 nr 23 

Isikuandmete töötlemine 

 

Millised andmed on isikuandmed?  

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;  

Tuvastatav füüsiline isik – isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige selliste 

identifitseerimistunnuste põhjal nagu: nimi, isikukood, aadress; telefoninumber;  

Isikuandmete töötlemine – kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, säilitamine, 

kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, kasutamine, lugemine, edastamine.  

 

Milliseid andmeid ja miks me töötleme?  

Igasugune andmete töötlemine peab olema põhjendatud. Meie töötleme neid vastavalt:  

• oma kohustuste, seaduste ja kokkulepete täitmiseks 

• töölepingute tarbeks 

o nimi 

o isikukood 

o elukoha aadress 

o töötasu 

o arvelduskonto number 

o telefoninumber 

• vabatahtlikult esitatavad andmed:  

o laste nimed ja vanused jõulupakkide jaoks 

o kontaktisiku telefon, kellele teatada näiteks õnnetuse vms erakorralise 

sündmuse korral 
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Kui kaua me Sinu isikuandmeid säilitame?  

Vastavalt töölepingu seaduse § 5 alusel sälitame töölepingud 10 aastat töölepingu 

lõppemisest arvates. 

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 alusel säilitatakse tööõnnetuse ja 

kutsehaigestumise uurimise andmeid 55 aastat. 

Vastavalt raamatupidamise seadusele § 12 säilitame raamatupidamise algdokumente 

majandusaasta lõpust alates 7 aastat. 

 

Kuidas me tagame Sinu andmete turvalist töötlemist?  

Paberkandjal töölepinguid hoitakse lukustatud kapis ning digitaalselt parooliga kaitstud failis, 

millele on ligipääs ettevõtte tegevjuhil ja raamatupidajatel. 

Raamatupidamisprogrammis Directo olevatele isikuandmetele on ligipääs ainut AS GRK Infra 

tegevjuhil, raamatupidajatel ja emaettevõtte finantsjuhil. 

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja andmekaitse alased nõuded, neile 

korraldatakse isikuandmete kaitse alaseid koolitusi ning töötajad vastutavad nende 

kohustuste täitmise eest.  

 

Millised on Sinu õigused isikuandmetega seoses?  

• Õigus olla informeeritud;  

• Õigus tutvuda andmetega;  

• Õigus andmete parandamisele;  

• Õigus andmete kustutamisele,  

• “Õigus olla unustatud” (eelkõige turunduse eesmärkidel).  

Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka 

lepingute täitmiseks, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest 

tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.  
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• Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (kui oled andmete õigsuse vaidlustanud; 

ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks; vajad isikuandmeid õigusnõude 

koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks).  

• Õigus andmete ülekandmisele.  

• Õigus pöörduda järelevalveasutuse ja kohtu poole. 

 

Kelle poole pöörduda küsimustega?  

Kui leiad, et Sinu isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või kui Sul on meile mõni muu 

kaebus, siis võid pöörduda ettevõtte poole e-posti aadressil grk@grk.ee.  

 

Millal võib isikuandmete töötlemise korda muuta?  

GRK Infra AS jätab endale õiguse vajadusel privaatsuseeskirjas sisalduvat isikuandmete 

töötlemise korda muuta.  

Tarvi Kliimask 

/Tegevjuht/ 

 

 

 


