
Isikuandmete puutumatus  
 
Kes on Teie isikuandmete vastutav töötleja? 
 
Vastutav töötleja ehk otsustaja selle üle, kuidas isikuandmeid kasutatakse, on Gdynias, 
aadressil T. Wendy 15 asuv Aviko Sp. z o.o. (edaspidi: „meie“, „Aviko“ või „äriühing“). 
 
Kuidas võtta meiega ühendust, et saada rohkem infot enda isikuandmete töötlemise kohta? 
 
Kirjutage meie poolt määratud andmekaitseinspektorile. Siin on tema kontaktandmed: 
meiliaadress: daneosobowe@aviko.pl, 
postiaadress: Aviko sp. z o.o., ul. T. Wendy 15, Gdynia 
 
Kust me saime Teie isikuandmed? 
 
Me saime neid Teie käest seoses kaebuse esitamisega. 
 
Mis on isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus Aviko poolt? 
 
Teie isikuandmete töötlemine on vajalik esitatud kaebuse menetlemiseks.  
 
Kui Te mingil põhjusel ei esita oma isikuandmeid, ei saa me kahjuks sõlmida Teiega lepingut 
ning seetõttu ei saa me ka täita kaebusega seotud kohustusi.  
 
Kui õigusnormid nõuavad, võime teilt nõuda muude, näiteks raamatupidamislike või 
maksualaste andmete esitamist. Seda ei tehta siis, kui Te edastate need andmed 
vabatahtlikult. 

 

Andmete töötlemise eesmärk on toodete ja teenuste turundamine vastutava töötleja poolt 
Teie nõusolekul (üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a) seoses esitatud kaebusega.   

 
Millised on Teie volitused äriühingule seoses andmete töötlemisega? 
 
Me järgime isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud korda ning tagame kõik õigused, st 
oma andmetele juurdepääsu õiguse, õiguse neid parandada ja kustutada, nende töötlemise 
piiramise õiguse, õiguse mitte alluda automatiseeritud töötlusele, sealhulgas profileerimisele, 
ning õiguse esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele. 
 
Te saate neid õigusi kasutada, kui: 
 

• märkate, et Teie andmed on ebaõiged või puudulikud ja soovite neid parandada; 
• soovite andmed kustutada: märkate, et Teie andmed ei ole vajalikud äriühingu poolt 

püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja soovite oma nõusoleku andmete töötlemiseks 
tagasi võtta; Teie andmete töötlemine on vastuolus õigusega ja andmeid tuleb 



kustutada; muuhulgas juhul, kui andmeid koguti seoses lastele pakutavate 
elektrooniliselt osutatud teenustega; 

• märkate, et Teie andmed on ebaõiged ja soovite nende töötlemist piirata – Te võite 
nõuda andmete töötlemise piirangut ajaks, mis kulub andmete õigsuse kontrolliks; 
Teie andmete töötlemine on vastuolus õigusega, aga Te ei soovi andmete kustutamist; 
Teie andmed ei ole meile enam vajalikud, aga Teie vajate neid õigusnõuete esitamiseks 
või kaitsmiseks; kui soovite tagasi võtta oma isikuandmete töötlemise nõusoleku, kuni 
me oleme kindlaks teinud, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles 
andmesubjekti põhjused; 

• soovite andmeid üle kanda: ka siis, kui Teie andmete töötlemine toimub Teie 
nõusolekul või Teiega sõlmitud lepingu alusel ning töötlemine toimub 
automatiseeritult. 

 
Teie isikuandmete töötlemise korral on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis/kes 
on Isikuandmekaitse eesistuja (postiaadress: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
Millises olukorras Te võite oma andmete töötlemisele vastu vaielda? 
 
Teil on õigus oma isikuandmete töötlemisele vastu vaielda, kui: 
 

• Teie isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel või statistilistel 
eesmärkidel, kuid vaie on põhjendatud Teie erilise olukorraga; 

• isikuandmete töötlemise, sealhulgas profileerimise eesmärk on otseturundus. 
 
Ärge unustage, et vastuväiteid saate esitada kuni 25. maini 2018 a. 
 
Kellele edastatakse Teie isikuandmed? 
 
Teie isikuandmed võime edastada nendele Avikoga seotud isikutele, kes kuuluvad kontserni.  
 
Kui kaua säilitame Teie isikuandmeid? 
 
Me säilitame Teie isikuandmeid: 

 vaidluste menetlusaja jooksul; 
 õigusaktidest tulenevate kohustuste, sealhulgas maksukohustuste ja 

raamatupidamisarvestuse kohustuste, täitmise ajal; 
 kuritarvituste ja pettuste ärahoidmise ajal; 
 statistika ja arhiveerimise eesmärgil läbiviidava andmetöötlemise ajal; 
 kuni 10 aastat alates lepingu täitmisele järgnevast päevast. 

 
 
Vastutuse tagamiseks, st isikuandmete töötlemist käsitlevatele õigusnormidele vastavuse 
tõendamiseks säilitame andmeid selle aja jooksul, mis on Avikole kohustuslik juriidiliste 
nõuete täitmise dokumenteerimiseks ja nende kontrollimise võimaldamiseks 
ametiasutustele. 
 



Kas me edastame Teie andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse 
riikidesse? 
 
Teie isikuandmeid ei edastata Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.   
 
Kas Teie isikuandmete automatiseeritud töötlemine (sealhulgas ka profileerimine) mõjutab 
Teie õiguseid? 
 
Teie isikuandmeid ei töödelda automaatselt. 


