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GRK ANDMEKAITSESELGITUS
Sissejuhatus
Käesolev andmekaitseselgitus puudutab kõiki GRK kontserni ettevõtteid, GRK Infra Oy, GRK Rail
Oy, GRK Road Oy, GRK Infra AB, GRK Rail AB ja GRK Infra AS (edaspidi ”GRK”).
Töötleme isikuandmeid alati usaldusväärselt, turvaliselt ja läbinähtavalt. GRK järgib alati kehtivaid
andmekaitset puudutavaid seadusi ja määrusi, nagu ELi andmekaitsemäärust, nende abil püüame
tagada andmekaitse ja selle valdkondade avatuse oma klientide, personali ja teiste sidusrühmade
jaoks. GRK käsitletavad isikuandmed on rühmitatud erinevatesse isikuregistritesse vastavalt
kasutuseesmärgile.

Isikuandmete käsitlemise alused
Isikuandmete käsitlemine võib põhineda lepingul, registripidaja seadusest tuleneval kohustusel,
inimese nõusolekul või GRK õigustatud huvil.
Kogume ja käsitleme isikuandmeid ainult seaduspärase ja põhjendatud kasutuseesmärgi kohaselt
ja ainult kasutuseesmärgiks vajalikke andmeid. Isikuandmeid säilitatakse igas registris
määratletud aja, pärast mida isikuandmed kustutakse.

Isikuandmete reeglipärased allikad:
Isikuandmeid kogutakse inimestelt endalt isiklikult, telefoni teel, Interneti kaudu, e-posti teel või
muul vastaval moel. Lisaks saadakse isikuandmeid ametivõimudel, nagu näiteks Maksuametilt.
GRK kodulehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on kasutajate arvuti kõvakettale salvestuvad
väikeseid tekstifailid, mille abil võidakse tunda ära lehekülgi külastav arvuti ja lihtsustada tihti
toimuvat kodulehe kasutamist. Juhul kui sa ei soovi, et sinu kohta kogutakse küpsisteandmeid,
võid valida küpsisteandmete mittekogumise oma veebilehitseja seadetest. Lehekülg ei pruugi
tingimata töötada korralikult, juhul kui on valitud küpsiste mittekogumine.

Andmekaitseselgitused
Kõigi isikuregistrite kohta on koostatud andmekaitseselgitus. Registreeritutele antakse
andmekaitseselgitustes täpsem selgitus isikuandmete käsitlemisest. GRK töötajaid puudutavad
andmekaitseselgitused on saadaval GRK Intranetis ning kliente ja muid sidusrühmi puudutavad
andmekaitseselgitused ettevõtte kodulehel.

Andmete töötlemine ja töötlejad
Kasutame isikuandmeid seadusest tulenevate ja lepingul põhinevate kohustuste teostamiseks,
äritegevuseks ja selle arendamiseks, kliendisuhete hoidmiseks ning meie tegevusega seonduvaks
informeerimiseks ja kommunikatsiooniks. Iga isikuregistri kasutuseesmärk on selgitatud registri
andmekaitseselgituses.
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GRK on sisse ostnud isikuandmete käsitlemise kodumaistelt teenindusettevõtetelt. Need ettevõtted
töötavad GRK nimel isikuandmete käsitlejatena, ja teenindusettevõtetega on sõlmitud seadusest
tulenevad isikuandmete käsitlemisega seonduvad lepingud. Oleme omalt poolt kindlustanud, et
meie koostööpartnerid ja allhankijad järgivad seadusele ja andmekaitsemäärusele vastavaid
tegevuspõhimõtteid isikuandmete käsitlemisel ja järgivad GRK andmekaitsepoliitikat. Lisaks
loovutatakse isikuandmeid ametivõimudele, näiteks töötajate palgaarvestuse andmeid
Maksuametile ja Rahvapensioniametile. Isikuandmeid ei anta või loovutata ELi või ETA-piirkonnast
väljapoole.
Isikuandmeid käsitlevad GRK töötajad on saanud andmekaitse- ja andmeturvakoolituse, ja nad on
kohustatud tagama oma tegevusega GRK sisemise korralduse ja seadusandluse kohase
isikuandmete käsitlemise ja kaitse. Meie töötajatel on ligipääs ainult töö teostamise seisukohast
vältimatutele isikuandmetele. Käitamistunnuseid ja -õigusi antakse ainult GRK töötajatele või GRK
nimel tegutsevatele teenusepakkujatele, kelle positsiooni ja ülesannetega nimetatud kasutusõigus
ja isikuandmete käsitlus seondub.
Oleme nimetanud andmekaitse eest vastutaja, kes tegutseb sidusrühmade kontaktisikuna GRK
andmekaitsega seonduvates küsimustes ja jälgib andmekaitseseadusandluse järgimist.
Andmekaitsevastutajaga saab kontakti e-posti teel tietosuoja@grk.fi.

Registreeritud õigused
GRK käsitletavate isikuandmete osas on registreeritutel on järgmised õigused:
1. Õigus saada teavet isikuandmete käsitlemisest. GRK käsitleb isikuandmeid registreeritu
seisukohalt läbinähtavalt ja annab teada registreeritule isikuandmete käsitluspõhimõtted.
Teavitamise jaoks on GRK koostanud lisaks käesolevale dokumendile registrikohased
andmekaitseselgitused, milles räägitakse isikuandmete kasutuseesmärkidest, õiguslikest
alustest, käsitlemisaegadest, võimalikest loovutamistest, andmete hangetest ning
registreeritud õigustest. Ebaselgetes küsimustes räägib GRK andmekaitsevastutaja
isikuandmete käsitlemisest rohkem.
2. Õigus kontrollida oma andmeid. Seda õigust võib kasutada saates vabas vormis meil
GRK andmekaitsevastutajale aadressil tietosuoja@grk.fi. Ülevaatuse palves peab olema
näha paluja nimi ja kontaktandmed ning milliseid andmeid ülevaatuse palve puudutab.
Andmed edastatakse palujale eraldi kokkulepitud viisil ja paluja isik tõendtakse enne
andmete loovutust.
3. Õigus korrigeerida andmeid. Kui isiku kohta on salvestatud vigane või vananenud info,
siis võib registreeritu nõuda teabe korrigeerimist võttes ühendust GRK
andmekaitsevastajaga.
4. Õigus piirata andmete käsitlemist andmekaitseseaduse poolt määratletud olukordades.
5. Õigus kanda andmed ühest süsteemist teise üle.
6. Õigus nõusolek tagasi võtta, kui andmete käsitlemine põhineb nõustumisel.
7. Õigus olla andmete käsitlemise vastu siis kui andmete käsitlemine ei põhine lepingul,
registripidaja seaduslik kohustusel või õigustatud huvil.
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8. Õigus olla sattumata automaatse otsustamise objektiks. GRK isikuandmete
käsitlemisel ei rakendata automaatset otsustamist.
9. Õigus eemaldada oma isikuandmed siis, kui registripidaja seaduslik ei eelda andmete
käsitlemist või säilitamist.
10. Õigus kaevata järelevalveametile, juhul kui registreeritu tunneb, et tema isikuandmeid on
käsitletud valesti.

Isikuandmete kaitsmine
Isikuandmeid käsitlevad ainult need GRK töötajad, kelle tööülesande seisukohalt käsitlemine on
möödapääsmatu. Isikuandmed on kaitstud iga registri seisukohast eesmärgipäraste ja ajakohaste
meetmetega. Erilist tähelepanu on pööratud isikuandmeid sisaldavate andmesüsteemide
kaitsmisele. Lisaks on kasutusel asjakohased ruumid ja meetodid paberkujul salvestatud
isikuandmete käsitlemiseks ja salvestamiseks. GRK personal on koolitatud kaitsma isikuandmeid
nii nagu nende konfidentsiaalsus eeldab.
Juhul kui märkame isikuandmetele suunatud andmekaitserikkumist, teatame sellest
andmekaitseseadusandluses määratud viisil ametivõimudele. Andmekaitserikkumisi uuritakse ja
käsitletakse eraldi juhiste kohaselt.

Teavitamine personalile, registreeritutele ja sidusrühmadele
Andmekaitsepoliitika muutustest antakse teada Intranetis, kus käesoleva dokumendi uusim variant
on saadaval. Intranetist ja kodulehtedelt leiduvad ka ajakohased meie registrite
andmekaitseselgitused ning kodulehekülje kasutustingimused ja andmekaitseselgitus.

Kontaktandmed
Võimalikud kontaktivõtud GRK andmekaitsevastutajale, kellega saab võtta ühendust e-posti teel
aadressil tietosuoja@grk.fi.
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