
Kontaktvormiga seotud sikuandmete
kaitse põhimõtted

9. juuni 2020

1 (2)

1. Vastutav töötleja ja registriga seotud küsimuste eest vastutav isik

Nimi: Tornator Eesti OÜ
Registrikood: 10013860

Aadress: Tornator Eesti OÜ
Lõõtsa 5
11415 TALLINN

Nimi: Brit Hallimae
Telefoninumber: +372 5692 6477
E-posti aadress: eesnimi.perenimi@tornator.ee

2. Andmekaitseametnik

Äriühing: Tornator Oyj
Nimi: Mika Rieppo

Aadress: Tornator Oyj
Muuntamontie 2
80100 JOENSUU

Telefoninumber: +358 (0)40 716 6072
E-posti aadress: mika.rieppo@tornator.fi

3. Registri eesmärk
Kogutud isikuandmeid kasutatakse klientide või sidusrühmade tagasiside töötlemiseks ja sellega
seotud kontaktide haldamiseks. Andmeid ei kasutata otseturunduse eesmärgil.

4. Andmete kogumise ja töötlemise alus
Andmeid kogutakse ja töödeldakse andmesubjekti nõusolekul.

5. Registri sisu
Äriühingu või eraisiku nimi, registri- või isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress.

6. Andmete säilitamise periood
Kontakt- ja isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui neid on küsimuse või tagasiside töötlemiseks
vaja.
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7. Regulaarsed andmeallikad
Registrisse kogutakse andmeid andmesubjektilt.

8. Regulaarne andmeedastus ja andmete edastamine väljapoole ELi või Euroopa
Majanduspiirkonda
Andmeid ei edastata äriühingust väljapoole.

9. Küpsiste kasutamine
Me kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse kasutaja
arvutisse ning mis võimaldab veebisaidi käitajal tuvastada veebisaidi korduvaid kasutajaid ja
koguda kasutajate kohta koondandmeid ning hõlbustab kasutajate sisselogimist lehekülgedele.
Selline tagasiside võimaldab meil järjepidevalt täiustada veebilehtede sisu.
Küpsised ei kahjusta kasutajate arvuteid ega faile. Kasutame neid viisil, mis võimaldab meil
pakkuda klientidele teavet ja teenuseid, mis vastavad nende individuaalsetele vajadustele.

Kui meie veebisaiti vaatav kasutaja ei soovi, et me saaksime küpsiste kaudu eespool kirjeldatud
andmeid, saab enamiku veebilehitsejate puhul küpsiste salvestamise funktsiooni keelata.
Seda saab tavaliselt teha veebilehitseja sätete all.

10. Registri andmete kaitse
Elektroonilisi andmeid kaitstakse tulemüüri, kasutajanimede ja salasõnade abil.
Juurdepääs andmetele antakse vastutava töötleja töötajatele, kes vajavad seda oma
tööülesannete täitmiseks.

11. Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine
Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemist (isikuandmete kaitse üldmääruse
artikkel 22) ei kohaldata.

12. Andmesubjekti õigused
Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mis on salvestatud isikuandmete
registrisse. Selleks tuleb registriga seotud küsimuste eest vastutavale isikule saata kirjalik
allkirjastatud taotlus.

Andmesubjektil on õigus taotleda ebatäpsete või aegunud isikuandmete parandamist või
kustutamist või andmete edastamist ühest süsteemist teise. Samuti on tal õigus oma
isikuandmete töötlemist piirata või esitada selle kohta vastuväiteid kooskõlas ELi isikuandmete
kaitse üldmääruse artiklitega 18 ja 21.

Andmesubjektil on õigus varem antud nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta või esitada
järelevalveasutusele kaebus tema isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste kohta.


