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ANDMEPRIVAATSUSE AVA LDUS  

 

1. Sissejuhatus  

SMC andmeprivaatsuse avaldus 

 

SMC tütarettevõtted Euroopas austavad teie privaatsust ja on pühendunud teie 

isikuandmete kaitsmisele. 

 

See privaatsusavaldus selgitab, kuidas me töötleme, kasutame ja säilitame teie 

isikuandmeid ning tagame nende turvalisuse vastavalt uuele ELi isikuandmete 

kaitse üldmäärusele (GDPR), mis jõustub 25. mail 2018. 

 

Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku SMC andmekaitseametniku/-

koordinaatoriga. 

 

2. Üldteave 

See avaldus kehtib teile, kui olete ettevõtte SMC Pneumatics Estonia OÜ 

aadresiga 10621, Värvi 5/Laki 12, Tallinn, klient, edasimüüja, äripartner või 

veebisaidi kasutaja või kliendi, edasimüüja või äripartneri töötaja, kes suhtleb 

ettevõttega SMC Pneumatics Estonia OÜ. 

 

3. Isikuandmete kategooriad 

Kui kohalikud õigusaktid ei sea muid piiranguid, kogub, töötleb ja kasutab SMC 

Pneumatics Estonia OÜ järgmisi isikuandmete kategooriaid: 

 

- nimi 

- ametinimetus/positsioon 

- tööalased kontaktandmed 

- tööandja nimi 

- andmevahetuse sisu (nt e-kirjad või ärikirjad) 

- veebisaidi registreerimis- ja kasutusandmed 
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- lepingu üksikasjad 

- pakutavad teenused ja tooted 

- teave arvete ja maksete kohta 

- ärisuhete ajalugu 

 

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk 

Klientide, edasimüüjate, äripartnerite ja kasutajate või nende töötajate 

isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse kliendisuhte hoidmiseks, 

s.h arvete töötlemiseks, side pidamiseks ning õiguslikel ja vastavuse tagamise 

eesmärkidel, turundustoiminguteks ja kliendishete haldamiseks ning pettuse 

ennetamiseks ja turvalisuse tagamiseks. 

 

5. Õiguslik alus  

SMC Pneumatics Estonia OÜ töötleb teie isikuandmeid seadusega lubatud 

ulatuses. Lugege altpoolt õiguslikku alust, millega SMC Pneumatics Estonia OÜ 

töötleb teie isikuandmeid. Pange tähele, et see pole terviklik ega ammendav 

õiguslike põhimõtete loend, vaid need on näited sellest, kuidas SMC 

Pneumatics Estonia OÜ käib ümber teie isikuandmetega. 

 

- Nõusolek - SMC Pneumatics Estonia OÜ töötleb teatud isikuandmeid ainult 

teie selgesõnalise ja vabalt antud nõusolekuga, nt kui lubate meil saata teile 

turundusmaterjali e-postiga. Edasise andmete töötlemise lõpetamiseks võite 

oma nõusoleku iga aeg tagasi võtta. 

 

- Lepingusuhte täitmine kliendi, edasimüüja või äripartneriga - SMC Pneumatics 

Estonia OÜ võib sõlmida teiega õigusliku lepingu. SMC Pneumatics Estonia OÜ 

töötleb teie isikuandmeid nendest lepingutest tulenevate õiguslike 

kohustustega. 

 

- Õiguslike kohustuste täitmine - SMC Pneumatics Estonia OÜ peab järgima 

teatud õiguslikke nõudeid. Nende õiguslike nõuete kohaselt peame aeg-ajalt 

töötlema teatud isikuandmeid ja vahest ka tundlikke isikuandmeid. 
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- Ettevõtte SMC Pneumatics Estonia OÜ, muude kontserni SMC ettevõtete või 

kolmandate osapoolte õigustatud huvi - SMC Pneumatics Estonia OÜ töötleb 

teie isikuandmeid oma või kolmandate osapoolte huvide kaitsmiseks. See 

kehtib ainult juhul, kui teie huvide kaitsmine ei ole antud olukorras tähtsam.  

 

Isikuandmete esitamine on vajalik kliendi, edasimüüja või äripartneri suhte 

sõlmimiseks ja/või täitmiseks ja on vabatahtlik. Pange tähele, et kui te ei esita 

kliendi, edasimüüja või äripartneri andmeid, võib see vastavat klienti või 

edasimüüjat puudutavate haldus-ja administreerimistoimingute teostamise 

edasi lükata või võimatuks muuta. 

 

6. Andmesaajate kategooriad 

Juurdepääs isikuandmetele on antud nendele ettevõtte SMC Pneumatics 

Estonia OÜ töötajatele, kes vajavad seda ülalnimetatud või seadusega 

sätestatud põhjustel. 

 

SMC Pneumatics Estonia OÜ peab vahetevahel andma ülalnimetatud või 

seadusega sätestatud põhjustel vastavalt vajadusele juurdepääsu teie teatud 

isikuandmetele järgmistele osapooltele:  

 

- muud kontserni SMC töötajad 

- välised nõustajad 

- riigiametnikud 

- riigiasutused 

- kohtud 

- kaupade või teenuste edasimüüjad ja tarnijad 

- eri teenuste välised teenusepakkujad  

 

SMC Pneumatics Estonia OÜ  nõuab teenusepakkujatelt, kellele teie 

isikuandmed edastatakse, et nad peavad töötlema teie isikuandmeid ainult meie 
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juhiste ja nõuete kohaselt ning rakendama vastavad turbemeetmed teie 

isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks. 

 

7. Andmete teisaldamine ühest riigist teise 

Teie kohta kogutud või saadud isikuandmed võidakse edastada töötlemiseks 

ülalolevas jaotises kirjeldatud saajatele, kes võivad asuda Euroopa 

Majandusühenduses (EMÜ) või väljaspool seda. Väljaspool EMÜd paiknevate 

saajate puhul on SMC Pneumatics Estonia OÜ võtnud andmekaitseseaduse 

nõuetele vastavad vajalikud meetmed väljaspoole ELi edastatavate isikuandmete 

turvalisuse kaitsmiseks, nagu andmete edastamise kokkuleppe rakendamine 

vastavalt asjaomastele ELi Komisjoni suunistele, Privacy Shield sertifikaat (USA), 

heakskiidetud tegevusjuhend, heakskiidetud sertifitseerimismehhanismid 

(GDPR, artikkel 42). 

 

8. Säilitusperiood 

SMC Pneumatics Estonia OÜ ja/või meie teenusepakkujad säilitavad teie 

isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik meie kohuste täitmiseks ja ainult nii 

kaua, kui on vaja andmete kogumise eesmärgi täitmiseks vastavalt kehtivatele 

andmekaitseseadustele.  

 

Sellest lähtuvalt kustutab SMC Pneumatics Estonia OÜ teie isikuandmed, kui 

need pole enam vajalikud ja igal juhul siis, kui teie andmete seadusega 

sätestatud maksimaalne säilitamisperiood on möödas. 

 

Lepingutes, ärialases teabevahetuses ja kirjades sisalduvatele isikuandmetele 

võivad kehtida õiguslikud säilitamise nõuded, mis võivad nõuda kuni 10 aastast 

säilitamist. Põhimõtteliselt kustutatakse kõik muud edasimüüjate andmed 2 

aastat pärast teie ja ettevõtte SMC Pneumatics Estonia OÜ vahel sõlmitud 

ärisuhte lõppu. 
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9. Tehnilised ja korralduslikud meetmed 

SMC Pneumatics Estonia OÜ rakendab vajalikud tehnilised ja korralduslikud 

turbemeetmed, et vähendada teie isikuandmete volitamata või ebaseadusliku 

avaldamise või juurdepääsu, või juhusliku või ebaseadusliku kaotamise, 

hävimise, muutmise või kahjustamise ohtu. Neid turbemeetmeid täiustatakse aja 

jooksul vastavalt õiguslikele ja tehnilistele arengutele. 

 

10. Andmesubjekti õigused 

Teil on spetsiifilised õigused seoses ettevõtte SMC Pneumatics Estonia OÜ 

kogutavate ja töödeldavate isikuandmetega. 

 

Teatud tingimustes võivad teil olla järgmised õigused: 

  

- õigus võtta vajadusel tagasi nõusolek 

- õigus nõuda juurdepääsu teie isikuandmetele 

- õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist 

- õigus keelduda isikuandmete töötlemisest 

- õigus nõuda teie isikuandmete parandamist 

- õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist 

- õigus andmete ülekantavusele 

 

Pange tähele, et eespool nimetatud õigused võivad olla piiratud vastavalt 

kehtivatele kohalikele andmekaitseseadustele. 

 

11. Kontaktandmed 

Võite ettevõttega SMC Pneumatics Estonia OÜ iga aeg ühendust võtta, kui 

soovite saada juurdepääsu isikuandmetele, mis SMC ettevõte on teie kohta 

kogunud või kui soovite oma õigusi kasutada. Teil on samuti õigus esitada 

kaebus pädevale andmekaitse järelevalve teostajale. 
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Andmekaitse spetsialist koordinaator: 

 

Nimi: Valeria Serebrjanski 

Aadress: Laki 12/Värvi 5, Tallinn 10621 

Riik: Estonia 

Tel: +372 651 0370 

E-post: Valeria@smcpneumatics.ee 


