ANDMETÖÖTLUSPOLIITIKA
kehtiv alates: 25.05.2018

New Garage Time OÜ
Reg nr: 12180786; Riia 181a, Tartu, 51014

on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust ning meie kätte usaldatud
andmeid. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesoleva andmetöötluspoliitika, mis käsitleb ettevõtte
andmetöötluspõhimõtteid tervikuna. Andmetöötluspoliitika lahutamatuks osaks on ettevõtte
Privaatsus- ja küpsiste poliitika.

1. Üldsätted
1.1 Käesolev Andmetöötluspoliitika reguleerib olukordi, kus mistahes juriidiline või füüsiline isik
(edaspidi: Andmete omanik) annab Tüüptingimuste ja/või Teenuslepingu alusel teostatavate
teenustööde (edaspidi Töö) raames New Garage Time OÜ’le (edaspidi: Töötleja) üle või
muudab ligipääsetavaks ja/või töödeldavaks andmed, mis kuuluvad Andmete omanikule.
1.2 Pooled juhinduvad andmete töötlemisel käesolevast Andmetöötluspoliitikast ja poolte vahel
sõlmitud Andmetöötlus- ja/või Teenuslepingus (edaspidi: Leping) sätestatud tingimustest.
1.3 Juhul kui Pooled on Lepingus kokku leppinud Andmetöötluspoliitikaga vastuolulistes
tingimustes, juhindutakse Lepingus sätestatust.

2. Põhimõtted
2.1 Andmete omaniku juhised. Töötleja töötleb Andmeid ainult kookõlas Andmekaitseseaduste,
Lepingus ja Tüüptingimustes sätestatud nõuete ja Andmete omaniku juhistega ning rakendab
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta Andmeid juhusliku või
ebaseadusliku hävitamise, kaotamise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsemise eest;
2.2 Andmete minimaalne kasutus ja kustutamine. Töötleja töötleb Andmeid üksnes eesmärgil ja
ulatuses, mis on vajalik Töö teostamiseks. Töötleja kustutab turvaliselt kõik Andmete
omanikult saadud Andmed, mida Töötleja Teenuslepingu täitmiseks enam ei vaja või milliste
Andmete kustutamist Andmete omanik eraldi nõuab, v.a. kui Andmete säilitamist Töötleja poolt

nõuavad õigusaktid. Andmete omaniku taotlusel esitab Töötleja Andmete omanikule tõendid
Andmete hävitamise kohta;
2.3 Rahvusvaheline edastamine. Töötleja ei edasta ega/või talleta Andmeid Euroopa
Majanduspiirkonnast väljapoole ilma Andmete omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja
arvatud järgmises punktis lubatud juhtudel;
2.4 Alamtöötlejad. Töötleja ei edasta Andmeid ega kaasa Andmete töötlemisele kolmandaid
isikuid ilma Andmete omaniku eelneva kirjalikult või e-posti teel antud nõusolekuta, välja
arvatud pilveteenuseid pakkuvatele ettevõtetele, mis vastavalt nende andmetöötluse
tingimustele vabatahtlikult või vastavalt kohalduvale õigusele järgivad andmekaitse nõudeid,
või kui andmete edastamine kolmandatele isikutele on ette nähtud õigusaktidega;
2.5 Konfidentsiaalsus. Töötleja tagab, et kõik Andmetele juurdepääsu omavad töötajad ja muud
esindajad on teadlikud käesolevatest tingimustest ja on seotud konfidentsiaalsuse kohustusega;
2.6 Andmete säilimine. Töötleja teeb kõik endast oleneva, et tagada Andmete kaitse juhusliku
kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või
korralduslikke meetmeid.
2.7 Kaasabi. Töötleja aitab Andmete omanikul täita kõiki andmekaitse reeglitest tulenevaid
vastutava töötleja kohustusi;
2.8 Kontroll.
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Andmetöötluspoliitika ja Andmekaitseseadustest tulenevate kohustuste täitmist tõendava teabe;
2.9 Turvaintsidendid. Töötleja teavitab Andmete omanikku viivitamatult Andmetega seotud
rikkumisest või Andmete kahjustamise või turvariskide esinemise võimalusest. Töötleja võtab
tarvidusele kõik meetmed ja teeb mõistlikud jõupingutused, mis on vajalikud sellise juhtumi
tagajärgede kõrvaldamiseks või leevendamiseks.

3. Lõppsätted
3.1 Meie tegevus on kooskõlas asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi
seadustega.
3.2 Turvalise
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infosüsteemidele, inimtegevuse protsessidele, sealhulgas töötajatele, tarnijatele, klientidele,
teenuseosutajatele ja teistele muudele kolmandatele osapooltele, kellel on juurdepääs ettevõtte
poolt töödeldavatele andmetele.

