
Tamro Eesti OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted 

MÕISTED 

1. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb Isikuandmeid ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse 

Isikuandmeid. 

1.1. Vastutav töötleja – Tamro Eesti OÜ, registrikood: 10173188, aadress: Pärnu mnt 501, 

Laagri 76401, Harjumaa 

1.2. Volitatud töötleja – isikud, keda Vastutav töötleja on lepinguga volitanud isikuandmeid 

töötlema. Volitatud töötleja on BENU Apteek Eesti OÜ, registrikood: 10709596, aadress: 

Pärnu mnt 501, Laagri 76401, Harjumaa. 

2. Andmesubjekt - on füüsiline isik, kes on edastanud Vastutavale töötlejale oma Isikuandmed 

ning kelle andmeid Isikuandmete töötleja töötleb kooskõlas isikuandmete töötlemise 

üldpõhimõtetega. 

3. Isikuandmed - andmed Andmesubjekti kohta, mis Andmesubjekt on esitanud/edastanud 

Isikuandmete töötlejale värbamisprotsessis (sh kodulehe kaudu). Sellisteks andmeteks on 

eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefoni number, e-posti aadress, muud andmed, mis 

võimaldavad identifitseerida värbamisprotsessis osalejat/kandideerijat.   

4. Isikuandmete töötlemine - igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete 

kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu 

võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, 

ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud 

toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 

5. Kolmas isik - füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Andmesubjekt, Vastutav töötleja, Volitatud 

töötleja ega isik, kes töötleb Isikuandmeid Vastutava või Volitatud töötleja otseses alluvuses. 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED 

6. Isikuandmete töötleja töötleb Isikuandmeid värbamisprotsessis ning säilitab oma andmebaasis 

Andmesubjektile võimalike tööpakkumiste tegemiseks.  

7. Isikuandmete töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või 

Kolmandate isikute kasutusse Isikuandmeid (va käesolevas Isikuandmete töötlemise 

üldpõhimõtetes toodud juhtudel ja ulatuses).  

8. Isikuandmete töötleja järgib Isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses ja EL 

isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtteid. 

ANDMESUBJEKTI NÕUSOLEK 

9. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 10 lõike 1 ja EL 

isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6(1)(a) alusel antud Andmesubjekti nõusolekule. 

10. Andmesubjekt annab Isikuandmete töötlejale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks 

kooskõlas käesolevate Isikuandmete töötlemise põhimõtete ja eesmärkidega. Nõusoleku 

andmiseks teeb Andmesubjekt linnukese Vastutava töötleja kodulehel vastavasse kasti.  

11. Nõusoleku andmine on töökohale kandideerimise eelduseks ning nõusoleku andmata jätmine 

tähendab, et Vastutav töötleja ei hinda Andmesubjekti sobivust vabanenud töökohale.  

12. Nõusoleku võib Andmesubjekt igal ajal tagasi võtta, andes sellest teada Isikuandmete töötlejale 

e-posti aadressil: cv.ee@tamro.com. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku 

tagasivõtmist toimunud Isikuandmete töötlemise õiguspärasust. 

ISIKUANDMETE KAITSE JA VASTUTUS 

13. Isikuandmete töötleja tagab Isikuandmete kaitse läbi kõikvõimalike organisatsiooniliste, 

füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Isikuandmete töötleja kinnitab, et kasutusele on 



võetud kõik vajalikud meetmed Isikuandmete kaitseks, Isikuandmete töötlemisel piirdutakse 

vähimaga, mis on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.   

14. Kui Andmesubjekt on andnud nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks seoses soovitud 

ametikohale kandideerimisega, säilitatakse Isikuandmeid kaks aastat nõusoleku andmisest. Kui 

Andmesubjekt on andnud nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks seoses tulevikus avanevatele 

tööpakkumistele kandideerimisega, säilitatakse Isikuandmeid viis aastat nõusoleku andmisest.  

15. Isikuandmete töötleja võimaldab ligipääsu Isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud 

Isikuandmete töötleja töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on 

vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

16. Isikuandmete töötleja kannab vastutust isikuandmete kaitse seaduses ja pärast jõustumist EL 

isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest. 

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KAITSE 

17. Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta Isikuandmete vastutava töötleja valduses olevate 

Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta. 

18. Andmesubjektil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sh 

nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või 

Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, 

parandamist või sulgemist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust 

õigusaktist. 

19. Kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete töötleja on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema 

õigusi või ta soovib oma andmete kustutamist, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise või 

kustutamise nõudega Isikuandmete töötleja poole elektronposti vahendusel: cv.ee@tamro.com. 

Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni 

või kohtu poole. 


