
Kinnitas: Ivar Lustverk 

1/3       SKARABEUS isikuandmete töötlemise teabeleht 
       EV J7 v.2 08.08.18   

   

  

 

SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ 
 

 

SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ isikuandmete töötlemise teabeleht  

  

Üldine informatsioon 

  

• Turvaettevõtja SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ (edaspidi Täitja) pakub 

erinevaid litsentseeritud turvateenuseid  juriidilistele- kui eraisikutele. Selle 

äritegevuse raames võib Täitja koguda, talletada, arhiveerida, või muul moel 

töödelda isikuandmeid, samuti neid avaldada.    

• Täitja garanteerib, et meie töötajad, kellel on juurdepääs isikuandmetele, 

tagavad isikuandmete privaatsuse ja turvalisuse, vastavalt andmekaitsealastele 

regulatsioonidele.  

• Isikuandmete töötlemise teabeleht on leitav SKARABEUS Julgestusteenistuse 

OÜ kodulehelt aadressil www.skarabeus.ee. 

• Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi Teie isikuandmete töötlemisega seoses 

Täitja poolt siis palume lahkesti ühendust võtta  info@skarabeus.ee 

  

Andmekaitse põhimõtted 

  

• Isikuandmed on informatsioon, mis on seotud juba tuvastatud või tuvastatava 

isikuga (andmesubjektiks on füüsiline, mitte juriidiline isik). 

• Täitja arvestab igati Teie isikuandmete turvalisusust ja privaatsusust. 

• Täitja tagab oma äritegevuse raames  järgmised rakendused:  

  

- töötleme vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud ja kooskõlas Teie objekti 

turvalisuse tagamise eesmärgiga;  

- isikuandmete töötlemine toimub seaduslikult, ehk töötlemine toimub 

kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja muude seadusest tulenevate 

põhimõtetega; 

- isikuandmeid hoiame ja salvestame mitte kauem kui selleks ettenähtud 

andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseni.  

- isikuandmete töötlemisel on tagatud isikuandmete turvalisus 

(administratiivsed, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed).  

- Isikuandmed on kaitstud kadumise, hävimise, samuti nende lubamatu või 

ebaseadusliku töötlemise vastu.  

 

Miks me töötleme Teie isikuandmeid? 

Täitja töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega : 

  

http://www.skarabeus.ee/
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- Teie nõusolek- Teie isikuandmeid võime töödelda Teie nõusoleku alusel. Sellisel juhul 

peab olema tagatud, et nõusolek on antud vaba tahte alusel, on spetsiifiline tulenevalt 

töötlemise eesmärgist ning on selgelt ja üheselt mõistetav;  

- lepingust tulenev töötlemine- Teie isikuandmeid töötleme juhtudel, kui on vajalik 

tagada sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine ja juhul kui on vajalik Teie 

päringu/tellimuse alusel sõlmida vastav leping;   

- avalikust huvist tulenevad kaalukad põhjused- Teie isikuandmeid võib olla vajalik 

töödelda, kui selleks on avalikust huvist tulenevad kaalukad põhjused;   

- elulistel kaalutlustel- Teie isikuandmeid on vajalik töödelda juhul, kui see on seotud 

eluliste kaalutlustega (nt õnnetusjuhtumid, mil turvatöötaja edastab juhtimiskeskusele 

kannatanu andmed);   

 

Töödeldavad isikuandmed jagunevad kahte kategooriasse   

Valvelepingu sõlmimiseks – Teie vajalikud andmed:  

- valveobjekti nimi; 

- panga konto andmed; 

- süüteoga seotud andmed.  

- isiku nimi, amet, isikukood, aadress, e-post, telefoninumber; 

Tööle soovijad - Teie vajalikud andmeid :  

- CV;  

- foto;  

- elukoha aadress;  

- isikut tõendav dokument; 

- haridust tõendav dokument;  

- vajadusel keeleoskust tõendav dokument;  

- teostame karistusregistrist karistusandmete päringu 

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk  

Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik seaduslikes äriprotsessides tegutsemiseks: 

- nõuete täitmine;  

- klientide haldamisega seoses; 

- turvatoodete ja-teenuste müük;  

- raamatupidamislikud eesmärgid;  

- personali haldamine tulenevalt seadusest;  

- kliendi krediidireitinguga seotud toimingud; 

- toodete ja teenustega seotud kliendikaebuste lahendamine;  

- riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalikke ülesandeid täitvatele 

isikutele 

 

Kellele tohime avaldada Teie andmeid? 

- alltöövõtjatele; 

- ettevõtte siseselt; 

- koostööpartneritele 

Ülaltoodutele avaldab Täitja isikuandmeid ainult juhul, kui need suudavad tagada 

isikuandmete ning andmesubjektide õiguste kaitse.   

 

- riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalikke ülesandeid täitvatele 

isikutele.  
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Andmesubjekti õigused: 

- esitada vaideid; 

- piirata andmete töötlemist; 

- parandada ja täiendada andmeid; 

- taotleda infot Teie kohta töödeldavate andmete osas; 

- taotleda enda kohta käivate isikuandmete kustutamist; 

- võtta tagasi töödeldavateks andmeteks antud nõusolek 

 

Isikuandmete turvalisus 

Isikuandmete kaitseks rakendatud meetmed peavad tagama andmetele loata 

ligipääsemise, kadumise, väärkasutamise, sattumise kolmandatele osapooltele, 

muutmise või hävimise.  

  


