
Andmekaitsetegevuse kirjeldus  

Suomen Tilaajavastuu Oy kliendi- ja turunduskommunikatsiooni register  

(Uuendatud viimati 23.05.2018) 

 

 

1. Volitatud töötleja ja registri kontaktisik 

 

Suomen Tilaajavastuu Oy (registrikood 2327327-1) 

Tarvonsalmenkatu 17 B 

02600 Espoo 

 

Andmekaitse eest vastutav isik, Saara Rinta-Jouppi 

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi 

 

 

2. Andmesubjektid 

 

Andmesubjektid on Suomen Tilaajavastuu Oy ("STV") klientide ja potentsiaalsete 

klientide kontaktisikud, STV teenuste kasutajad ja STV veebilehtede külastajad. Kliendid 

on ettevõtted, üksikettevõtjad või tarbijad.  

 

 

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused 

 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on volitatud töötleja õigustatud huvi või volitatud 

töötlejaga sõlmitud lepingu täitmine. 

 

Kasutame isikuandmeid Suomen Tilaajavastuu Oy (STV) teenuste turundamisel ja 

müümisel, kliendisuhete haldamisel, arveldamisel ja klienditoe pakkumisel, 

kasutusõiguste kontrollimisel ja teenuste arendamisel. Isikuandmete töötlemine hõlmab 

ka isikuandmete kasutamist ja analüüsimist turunduse või teenuste suunamise otstarbel. 

Võime näiteks kuvada oma veebilehel ja kanalites suunatud sõnumeid või sisu, mis 

põhinevad teie varasemal huvil. 

 

Kogume teid puudutavaid isikuandmeid peamiselt teilt endalt, saades neid kontaktide 

käigus ja teenuste kasutamisega seoses. Lisaks saame kliente ja nende kontaktisikuid 

puudutavaid andmeid ka avalikest allikatest või registritest. 

 

Kogume veebianalüütika teenuste abil veebilehtede külastajate andmeid, et saaksime 

veebilehte analüüsida ja arendada ning suunata lehe külastajatele olulisi 

turundussõnumeid ja muud kommunikatsiooni. 

 

 

4. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kust neid saadakse 

 

Kliendi- ja turunduskommunikatsiooni register sisaldab järgmisi klientide ja 

potentsiaalsete klientide kontaktisikute andmeid: 

 

- nimi, meiliaadress, telefon, ametikoht 

- ettevõtte/organisatsiooni nimi ja kontaktid 

- postiloendite tellimise teave 

- otseturundust ja kliendikommunikatsiooni puudutavad keelud 

- veebilehel kasutaja avatud lehed ja küsitud brošüürid 

- teave sisselogimiste kohta STV võrguteenusesse 

- teave meili teel saadetud kliendi- või otseturundussõnumite ning selle kohta, kas 

sõnumeid on loetud 

- kasutajaprofiil  
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- andmesubjekti ja STV teenuste müüja vahel toimunud suhtlust puudutavad 

andmed, nagu sõnumite sisu ja sõnumite saatmise ajad 

 

- klienditeenindusele saadetud sõnumid ja sellega seotud pileti käsitlemise andmed 

 

- veebilehel toimunud chat-vestlused klienditeenindusega 

 

- klienditeeninduse teenindusnumbrile tehtud kõnede salvestised 

 

- klienditeenuse kasutamise kohta esitatud tagasiside   

 

- muud registri eesmärgiga seotud andmed, näiteks andmesubjektiga seotav teave, 

teenuse kasutamisega seoses toimuva veebilehe kasutamise kohta kogutav 

teave, nt kasutaja IP-aadress, külastuse kellaaeg, külastatud lehed, kasutatud 

brauser, võrguaadress, millelt kasutaja veebilehele tuli, ning server, millest 

kasutaja veebilehele sisenes. 

 

Hoiame ja töötleme turundus- ja kliendiregistris peamiselt klientide ja potentsiaalsete 

klientide vastutavate isikute ja kontaktisikute isikuandmeid. 

 

Üldjuhul saame klientide kontaktisikutelt otse järgmist teavet: 

 

- Kliendiks oleva ettevõtte nimi, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, tööl kehtiv 

meiliaadress ja telefon 

- Teave kontaktisiku elektroonilise otseturunduse ja kliendikommunikatsiooni 

lubade ja/või keeldude kohta 

- Kontaktisiku enda esitatud liigitamisandmed (nt huviobjektid) 

- Kontakteerumisvormide kaudu sisestatud andmed 

- Klienditagasiside andmed, kontakteerumissõnumid ja nõusolekud 

 

Teenuste ja veebilehe kasutamisega seoses töötleme näiteks järgmisi kasutajat 

puudutavaid isikuandmeid: 

 

- IP-aadress või muu tuvastuskood 

- Tellimis-, arveldus- ja tarneandmed 

- Küpsiste abil kogutavad andmed 

- STV veebiteenuste kasutamise kaudu kogutavad andmed 

- STV klienditeeninduskanalite kasutamise kaudu kogutavad andmed 

 

Muudest allikatest saame peamiselt järgmisi kasutajat puudutavaid andmeid: 

 

- Sotsiaalmeedia, nt LinkedIni, Facebooki ja Twitteri kasutamisega seotud andmed, 

nt meeldivaks märkimised meie veebilehtedel 

 

 

5. Isikuandmete regulaarne edastamine 

 

STV võib kasutada isikuandmete töötlemisel allhankijaid. 

 

STV võib edastada kontaktandmeid otseturunduse eesmärgil oma koostööpartneritele 

kehtivates lubatud piirides. 

 

 

 

 

 



6. Edastamine väljapoole EL-i ja EMP-d 

 

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa 

Majanduspiirkonda, kui see ei ole vajalik andmetöötluse tehniliseks teostamiseks näiteks 

juhul, kui andmesubjekt saadab või võtab vastu sõnumeid e-posti teel või muu internetti 

kasutava vahendusteenuse kaudu. 

 

STV võib kasutada kliendi- ja turunduskommunikatsioonis ning klienditeenuse haldamisel 

kolmandate poolte pakutavaid infosüsteeme ja pilveteenuseid, mille puhul võib 

isikuandmete töötlemine toimuda osaliselt väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Kui 

STV allhankijad kasutavad andmetöötlust väljaspool EMP riike, tagab STV, et 

isikuandmete edastamine väljapoole EMP riike toimub kehtivates õigusaktides 

ettenähtud korras. 

 

 

7. Isikuandmete säilitamise aeg 

 

Kliendi- ja turundussõnumite registris olevaid isikuandmeid hoitakse seni, kuni STV neid 

eespool nimetatud kasutusotstarbel vajab. 

 

Isikuandmete säilitamise ajad: 

 

- klienditeeninduse chat-vestluste salvestised: 3 kuud 

- klienditeeninduse telefonivestluste salvestised: 7 kuud 

- kliendisuhte korraldamisega seotud kliendi kontaktisiku andmed: seni, kuni 

andmesubjekt on kõnealuse kliendi kontaktisik, või seni, kuni STV säilitab kliendi 

kasutatud teenuse ajaloo andmeid 

 

 

8. Andmesubjekti õigused 

 

Andmesubjektina on teil õigus kontrollida teid puudutavaid isikuandmeid ja nõuda valede 

andmete parandamist või kustutamist. Seaduste lubatud piirides võime siiski piirata teie 

õigust tutvuda selliste andmetega, mis sisaldavad teiste isikute isikuandmeid, meie või 

klientide ärisaladuse alla kuuluvat teavet või teenuste turvafunktsioonidega seotud infot.   

 

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist isikuandmete kaitse üldmääruses 

määratletud olukordades, kui: 

- tühistate antud nõusoleku ning andmete töötlemisele ei ole muud aktsepteeritavat 

alust peale teie antud nõusoleku 

- olete vastu andmete töötlemisele ning töötlemise jätkamiseks ei ole põhjendatud 

alust 

- andmete töötlemine on seadusevastane 

- olete alaealine ja teie isikuandmed on kogutud infoühiskonna teenuse pakkumise 

käigus. 

 

Isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud olukordades on teil õigus olla vastu oma 

andmete töötlemisele või nõuda oma andmete töötlemise piiramist. Kui peate enda 

isikuandmete töötlemist seadusevastaseks, võite esitada isikuandmete töötlemist 

käsitleva kaebuse pädevale ametnikule. 

 

 

9. Andmeturve 

 

Kliendi- ja turunduskommunikatsiooni registri kasutamise õigus on piiratud vaid kindlate 

isikutega, kellel on vaja oma töös isikuandmeid kasutada. Igal kasutajal on oma 

kasutajatunnus ja salasõna. Isikuandmeid salvestatakse peamiselt Euroopa 



Majanduspiirkonnas paiknevatesse andmebaasidesse ja infosüsteemidesse, milles on 

kasutusel vajalikud tehnilised ja organisatoorsed vahendid kaitsmaks isikuandmeid 

väärkasutuste ja avaldamise eest. 

 

 

10. Kontaktid 

 

Kui teil on käesoleva andmekaitsetegevuse kirjeldusega seoses küsimusi või soovite 

kasutada teile kuuluvaid õigusi, võtke ühendust STV andmekaitse eest vastutava isikuga, 

kasutades eespool toodud meili- või postiaadressi. 

 

 

11. Muudatused 

 

STV võib muuta andmekaitsetegevuse kirjeldust teatud tähtaegade järel ilma eraldi 

teateta. Tehtud muudatustest antakse teada andmekaitsetegevuse kirjelduse alguses 

teatega "uuendatud viimati".  

 

 

 


