AS Eesti Raudtee andmekaitsetingimused

Sinu andmete vastutav töötleja on AS Eesti Raudtee (edaspidi Eesti Raudtee või meie),
registrikoodiga 11575838, aadressiga Telliskivi 60/2, 15073 Tallinn.
Palun loe need andmekaitsetingimused hoolikalt läbi, et mõistaksid, miks ja kuidas me Sinu
isikuandmeid kogume ja neid töötleme.

Millest need andmekaitsetingimused räägivad?
Andmekaitsetingimused:
-

selgitavad, kuidas me kogume ja töötleme Sinu isikuandmeid;
aitavad Sul aru saada, millised on Sinu õigused seoses oma isikuandmetega.

Sinu isikuandmete töötlemisel järgime me Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kasutame
isikuandmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks
vajalikus ulatuses.

Andmekaitsespetsialist
AS Eesti Raudtee andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:
Helen Hindrichson-Nairis
e-post: Helen.Hindrichson-Nairis@evr.ee
tel: 615 8707

Milliseid andmeid ja kuidas me kogume? Kust me Sinu isikuandmeid saame?
Peamiselt kogume Sinu kohta selliseid isikuandmeid1 nagu näiteks: ees- ja perekonnanimi,
isikukood, isikut tõendava dokumendi number, kontaktandmed (telefoni number ja/või e-posti
aadress, elukoha aadress), andmed keeleoskuse, kvalifikatsiooni ja hariduse kohta, alla 18aastaste laste sünniajad ja nimed, andmed seoste kohta teiste juriidiliste isikutega. Sellised
isikuandmed saame peamiselt Sinult endalt või teatud juhtudel ka avalikest registritest. Need
andmed on vajalikud töölepingu sõlmimiseks ja edaspidi töösuhtes meile kui tööandjale
pandud kohustuste täitmiseks, seega on selliste andmete esitamine kohustuslik.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav
füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal
nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise,
füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal
1

AS Eesti Raudtee

Teatud juhtudel töötleme ka eriliigilisi isikuandmeid2 nagu näiteks teave ametiühingusse
kuulumise kohta. Sellised isikuandmed saame Sinult endalt ning töötleme neid ametiühingute
seadusega tööandjale pandud kohustuste täitmiseks aga ka Sinu avalduse alusel ametiühingu
liikmemaksu kinnipidamiseks Sinu töötasust.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid
Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Arvestame andmete kogumisel
minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid selliseid andmeid, mis on vajalikud töötlemise
eesmärgi saavutamiseks. Oleme isikuandmete töötlemise jaotanud kolme õigusliku aluse
vahel:
-

töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalik isikuandmete töötlemine,
Eesti Raudteele kui tööandjale seadusest tulenevate kohustuse täitmiseks vajalik
isikuandmete töötlemine ning
Eesti Raudtee õigustatud huvist lähtuv isikuandmete töötlemine.

Töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalik andmetöötlus
Sellel õiguslikul alusel töötleme Sinu isikuandmeid siis, kui see on vajalik sinuga töölepingu
sõlmimiseks või sõlmitud töölepingu täitmiseks. Näiteks vajame Sinu arveldusarve numbrit, et
kanda sinna Sinu töötasu; vajame andmeid Sinu alaealiste laste kohta, et anda lastega seotud
puhkusi; vajame Sinu kontaktandmeid, et edastada Sulle töösuhtega seotud informatsiooni.
Milliseid andmeid me kogume?

Millisel eesmärgil me neid andmeid
töötleme?

Nimi, isikukood, pangakonto nr

Palgaarvestuse teostamiseks

Nimi, kontaktandmed,
dokumendi
nr,
haiguspäevade andmed

isikut tõendava Personaliarvestuse pidamiseks
puhkuseandmed,

Töötaja kontaktisiku nimi ja telefon

Ühenduse võtmiseks, kui Sinuga midagi
juhtub või me sinuga ühendust ei saa

Kodakondsus, haridus (sh kooli lõpetamise Tööle värbamisel
aasta, õppeasutuse nimetus, lõpetatud eriala, leidmiseks
diplomi nr ja kuupäev), kvalifikatsioon,
hobid, keeleoskus

sobiva

kandidaadi

2

Eriliigilised isikuandmed on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised
veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks
kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse
kohta.
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Nimi, isikukood, aadress

Tööle
värbamisel
läbiviimiseks

taustauuringu

Perekonnaseis, alla 18-aastase lapse nimi ja Kollektiivlepingus
ettenähtud
toetuse
isikukood
maksmiseks ja seadusest tulenevate
kohustuste
(nt
ettenähtud
puhkuse
võimaldamine) täitmiseks
Nimi, isikukood, kontaktandmed, sõiduki Eesti Raudtee territooriumile ja töökohale
registreerimismärk, foto
ligipääsu võimaldamiseks
Nimi, isikukood, aadress, seotud ettevõtted

Majanduslike huvide kontrollimiseks ning
huvide konflikti olukorra tuvastamiseks

Nimi, isikukood, aadress

Mobiilioperaatoriga
sõlmimiseks

Viisataotlusel nõutud andmed

Viisa vormistamiseks mõne töölähetuse
jaoks

liitumislepingu

Eesti Raudteele seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmetöötlus
Seadusest tulenevate kohustuste täitmine on andmetöötlus, mida oleme kohustatud tegema
seadusest tulenevalt. Kui andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest, siis ei saa ei Eesti
Raudtee ega ka Sina selliste andmete töötlemist mõjutada.

Milliseid andmeid me kogume?

Millisel eesmärgil me neid andmeid
töötleme?

Nimi, isikukood, maksuandmed

Raamatupidamise
teostamiseks
ja
maksuarvestuse
pidamiseks
(raamatupidamise seaduse ja erinevate
maksuseaduste alusel)

Nimi, isikukood, kontaktandmed

Riigiasutuste
päringutele
vastamiseks
(ettevõttele seadusega ettenähtud ülesannete
täitmiseks)

Nimi,
kontaktandmed,
tervisetõend, tööloa andmed

isikukood, Õnnetusjuhtumite ja ohtlike sündmuste
juurdlustega seonduvalt (tööohutuse ja
töötervishoiu seaduse alusel) ning teostades
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raudteeohutuse järelevalvet (raudteeseaduse
alusel)
Töölepingus
sisalduvad
kohustuslikud Töölepingu
sõlmimiseks,
töölepingu
andmed (nimi, isikukood, elukoht, töö säilitamiseks 10 a (töölepinguseaduse alusel)
tegemise koht, palk ning muud hüved)
Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimiseks ja
andmed
vastavate andmete säilitamiseks 55 a
(tööohutuse ja töötervishoiu seaduse alusel)

Eesti Raudtee õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus
Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea Sinu andmeid töötlema otseselt töölepingu
täitmiseks ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja
isikuandmeid töödelda. Seda selleks, et teha õigeid ärilisi otsuseid ning arendada ja parandada
töötingimusi, tehes statistikat; et tagada isikute ja vara kaitse meie ruumides ja territooriumil,
kasutades videovalvet. Kuna õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me
seaduse ega ka meievahelise töölepinguga kohustatud, aga me ei küsi selleks ka Sinu
nõusolekut, siis on Sul õigus küsida meilt selgitusi ning esitada vastuväide, kui leiad, et Sinu
andmete töötlemine meie õigustatud huvist lähtuvalt riivab ülemääraselt Sinu õiguseid.
Õigustatud huvi on eelkõige tasakaal meie ja Sinu õiguste vahel.

Milliseid andmeid me kogume?

Millisel eesmärgil me neid andmeid
töötleme?

Videovalvega saadavad andmed

Eesti Raudtee ruumides ja territooriumil
isikute ja Eesti Raudtee vara kaitseks
(videovalve kasutamise tingimuste kohta
vaata täpsemalt allpool).

Kas on isikuid, kes võivad lisaks Eesti Raudteele töödelda Sinu isikuandmeid?
Meie heaks töötavad koostööpartnerid, kes töötlevad Sinu andmeid Eesti Raudtee nimel. Need
kolmandad isikud ei või kasutada isikuandmeid muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud
teenuse osutamiseks. Koostööpartnerite kasutamise korral rakendame asjakohast hoolt
tagamaks, et nad tegutsevad käesolevate andmekaitsetingimuste kohaselt.
Sinu isikuandmeid töötlevad Eesti Raudtee nimel meile järgmistes valdkondades teenust
osutavad koostööpartnerid:
-

IT süsteemide ja seadmete hooldus ja arendus;
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-

turvateenused (mehitatud ja videovalve).

Võime edastada informatsiooni Sinu kohta ka selleks pädevatele riigiasutustele (nt
Maksuametile, Töötukassale, Haigekassale, julgeoleku- ja jälitusasutustele, sh politseile,
kohtule), kui vastav kohustus tuleb seadusest. Teeme seda vaid seaduses toodud juhtudel.
Me ei hoia Sinu isikuandmeid väljaspool Euroopa majanduspiirkonda ega edasta andmeid
väljapoole Euroopa majanduspiirkonda.

Kui kaua me Sinu isikuandmeid säilitame?
Me säilitame sinu isikuandmeid perioodil, mis on vajalik andmekaitsetingimustes märgitud
eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb.

Säilitamise tähtaeg

Näited

90 päeva (peale seda algab
ülesalvestamine)

Videokaamera salvestised

7 aastat

Raamatupidamise alusdokumendid (nt
puhkuseavalduse, kuluhüvitise dokumendid).

10 aastat

Töölepingud

50 aastat*

*enne 01.01.1999 sõlmitud töölepingud

55 aastat

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise andmed

Töölepingust
tulenevate
nõuete Töölepingu täitmiseks kogutud isikuandmed aegumistähtaja lõpuni, nt töötaja töötasu lepingust tuleneva nõude esitamiseks
nõue 3 a, töötaja põhipuhkuse nõue 1 a,
tööandja nõue töötasu ja muude töösuhtest
tulenevate rahaliste nõuete tagastamiseks
12 kuud, jne.

Kuidas me tagame Sinu andmete turvalist töötlemist?
Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke
organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed.
Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded, neile
korraldatakse isikuandmete kaitse alaseid koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste
täitmise eest.
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Meie nimel isikuandmeid töötlevad koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes
tagama samade reeglite täitmise nagu meie ise ning töötajad vastutavad isikuandmete
kasutamise nõuete täitmise eest.

Millised on Sinu õigused isikuandmetega seoses?
Õigus tutvuda oma andmetega
Sul on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis Eesti Raudtee kasutuses on. Samuti on
Sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad.
Selleks on vaja esitada meile vastav avaldus. Sellistele päringutele vastame 30 päeva jooksul.
Õigus isikuandmeid parandada
Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on Sinu isikuandmed
muutunud, saad neid alati muuta, pöördudes meie personaliosakonna poole.
Õigus andmete kustutamisele
Teatud juhtudel on Sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada (nt juhul, kui meil ei ole teatud
andmeid enam vaja või Sa võtad tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku).
Töösuhtes ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest nagu eelpool selgitatud
on meil tööandjana kohustus paljusid Sinu isikuandmeid teatud viisil töödelda, sh säilitada.
Õigus esitada vastuväiteid
Sul on õigus esitada vastuväiteid Sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes,
mida me teeme oma õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel peame lõpetama Sinu
isikuandmete töötlemise, v.a juhul kui meil on võimalik tõendada, et töötleme Sinu
isikuandmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaaluvad üles Sinu huvid, õigused ja
vabadused või meil on vajalik andmeid töödelda õigusnõuete koostamise, esitamise või
kaitsmise eesmärgil.
Õigus Sind puudutavat andmetöötlust piirata
Sul on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile
selgesõnaliselt teada, näiteks juhul, kui oled esitanud vastuväite meie poolt õigustatud huvi
alusel teostatava andmetöötluse osas või kui oled vaidlustanud isikuandmete õigsuse.
Õigus andmete ülekandmisele
Juhul, kui Sinu isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul
ja töötleme andmeid automatiseeritult, siis on Sul õigus saada struktureeritud, üldkasutatavas
vormingus ning masinloetaval kujul Sind puudutavaid isikuandmeid, mida Sa ise oled meile
esitanud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Sul õigus
nõuda, et edastaksime andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt
teostatav..
Õigus pöörduda Eesti Raudtee või järelevalveasutuse ja kohtu poole
Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses, on Sul alati võimalus
pöörduda meie poole e-posti aadressil raudtee@evr.ee.
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Sul on alati õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või
kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda
konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.

Videovalve kasutamine Eestis Raudtee ruumides ja territooriumil
Kasutame Eesti Raudteele kuuluvatel territooriumitel/objektidel videovalvet, et tagada meie
vara ning meie töötajate ja meid külastavate inimeste turvalisus ja kaitse. Videovalve
kasutamise peamine eesmärk on tagada ettevõttele kuuluva varade säilimise kindlustamine
(varguste ennetamiseks/reageerimiseks), territooriumi/objektide/vara terviklikkuse tagamine
(vandalismi ennetamiseks/reageerimiseks)
Videokaamerad on Eesti Raudtee ruumidesse ja territooriumile paigutatud selliselt, et
jälgimisalasse jäävad olulised objektid, vara. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning
videosalvestistele ka nimetatud alades tegutsevad Eesti Raudtee töötajad/töövõtjad. Järgnevalt
kirjeldame videojälgimise põhitingimusi:


kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi;



jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – statsionaarne, digitaalne, suurendamisvõimalusega,
ilma helisalvestuseta;



kellele salvestis võidakse edastada – PPA, kui tuleb nende poolt ametlik nõue;



kellel on juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele – Eesti Raudtee turvaosakonna
juhataja, turvaosakonna tehniline spetsialist, erandkorras eelnevate loal turvadispetšer;



kaua salvestisi säilitatakse – salvestisi säilitatakse 90 päeva, misjärel hakkab
videosüsteem automaatselt üle salvestama;



jälgimise aeg – ööpäevaringselt;



jälgimise liik – reaalajas jälgimine, salvestamine;



mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – piiratud on
salvestusi töötlevate isikute arv;



kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud
andmetega tutvumiseks palume pöörduda AS Eesti Raudtee turvaosakonda.
Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi 90 päeva, samuti
sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame
muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.

Sinu kohustused
Sinu ülesanne on hoida oma isikuandmeid ajakohasena, teavitades meid olulistest muudatustest
oma isikuandmetes.
Samuti on Sinu kui töötaja kohus teiste inimeste isikuandmete kaitseks järgida kõiki
kohaldatavaid seadusi ja Eesti Raudtee sisemisi kordasid, norme ja protseduure, arvestades neis
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aeg-ajalt tehtavaid muudatusi. Sinu kohustus hoida teiste inimeste isikuandmeid
konfidentsiaalsena on jõus ka pärast meiega töösuhte lõpetamist.

Teatis
Palume sul allkirjastada ja tagastada andmekaitsetingimuste lisas 1 olev isikuandmete kaitse
teatis, mis kinnitab, et oled lugenud AS Eesti Raudtee isikuandmete töötlemise korda ja AS
Eesti Raudtee andmekaitsetingimusi, kinnitades, et mõistad oma seonduvaid õigusi ja
kohustusi.
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LISA 1

Isikuandmete kaitse teatis

Mina, [ees- ja perekonnanimi], kinnitan käesolevaga, et olen lugenud ja mõistan AS Eesti
Raudtee andmekaitsetingimustes kirjeldatud isikuandmete töötlemisega seotud tingimusi.
Samuti olen lugenud ja mõistan AS Eesti Raudtee isikuandmete töötlemise korda.

Lisaks mõistan, et minu kohus on tagada oma isikuandmete õigsus.

Samuti kohustun käesolevaga järgima töösuhte kestel AS Eesti Raudtee isikuandmete
töötlemise korda ning töötlema teiste inimeste isikuandmeid vastavalt AS Eesti Raudtee
isikuandmete töötlemise korras ning selles viidatud või mulle eraldi teatavaks tehtud juhendites
ja reeglites sätestatud nõuetele.

Allkiri: ............................................ Kuupäev: ..........................................
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