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Rikkumisest teavitamise privaatsusteade 

Koostatud: 6.6.2022 

1 Vastutav töötleja ja kontaktandmed 

Nevel Group (Nevel Oy, Nevel AB, Nevel Eesti OÜ)  

Ratatie 11, 01300 Vantaa, Soome 

Andmekaitseametnik: Mikael Calonius; mikael.calonius@nevel.com 

2 Milline on isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus? 

Rikkumisest teavitamise kanal on võetud kasutusele, et oleks võimalik teatada ELi 
õiguse teatavate valdkondade ja Neveli käitumisjuhendi rikkumistest. Isikuandmeid 
töödeldakse rikkumisteadete uurimiseks ja tulemuste põhjal järelmeetmete 
võtmiseks. 

Teadetes sisalduvate ja teadete uurimisel kogutud isikuandmete töötlemise õiguslik 
alus on Neveli õigustatud huvi vältida maineriski ning tagada, et tema äritegevus 
toimub eetiliselt ja jätkusuutlikult (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 
punkt f). 

3 Milliseid andmeid töödeldakse ja mis on nende allikas? 

Rikkumisteateid saab esitada anonüümselt.  

Rikkumisteated sisaldavad teavet võimalike seaduserikkumiste kohta. Teated võivad 
sisaldada isikuandmeid nagu nimed, rikkumiste toimumise kuupäevad, käitumise 
kirjeldused või muu teavituse teemaga seotud teave. Kuigi nimesid ei pruugita 
mainida, on võimalik isikut tuvastada rikkumisteates esitatud andmete põhjal.  

Kuigi see on ebatõenäoline, ei ole välistatud eriliigiliste isikuandmete töötlemine 
rikkumisteadete uurimise käigus. Nimetatu sõltub teadete sisust. Rikkumisest 
teavitajal soovitatakse vältida tarbetute isikuandmete lisamist teatesse. 

Andmeid kogutakse rikkumisteadetest ja teadete uurimise käigus muudest 
sisemistest allikatest, nagu Neveli töötajatelt ja teatega seotud IT-süsteemidest. 

4 Andmete avalikustamine ja edastamine  

Reeglina ei avaldata andmeid ettevõtte välistele isikutele, välja arvatud juhul, kui 
seda nõuavad kohaldatavad seadused, näiteks rikkumisest teavitaja kaitse direktiivi 
rakendavad siseriiklikud seadused.  

Kasutame välispartnereid, kes pakuvad rikkumisest teavitamise kanali haldamiseks 
ja teadete uurimiseks vajalikku IT-taristut ja teenuseid. Rikkumisest teavitamise 
kanalit, mida me kasutame, pakub Gurufield. 

Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i ega EMP-d.  
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5 Kuidas me andmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame? 

Üksnes vähestel inimestel, kelle ülesandeks on teadete uurimine, on juurdepääs 
teadetele ja neis sisalduvale teabele. Aeg-ajalt võib tekkida vajadus jagada teadete 
andmeid teiste inimestega Nevelis, kellega koostöö on vajalik teate uurimiseks. Kõik 
andmed, mis võivad aidata tuvastada rikkumisest teavitajat või teisi teates 
nimetatud isikud, hoitakse konfidentsiaalsena vastavalt rikkumisest teavitaja kaitse 
direktiivis ja direktiivi rakendavates siseriiklikes õigusaktides nõutule. 

Tehnilised turvameetmed hõlmavad andmete krüpteerimist nii edastamisel kui ka 
säilitamisel, kaheastmelist autentimist kasutajatele, turvaintsidentide haldust ja 
turvaanomaaliate aktiivset jälgimist.  

Aruannetes sisalduvad isikuandmed, mis ei ole uurimise või järelmeetmete 
kasutuselevõtmiseks vajalikud, kustutatakse teadete laekumisel. 

Uuritavaid teateid ja muid andmeid säilitatakse kaks aastat pärast juhtumi 
lõpetamist ja seejärel andmed kustutatakse lõplikult. 

6 Millised on teie õigused andmesubjektina? 

Õigus informatsioonile 

Teil on õigus saada teavet selle kohta, milliseid teie kohta käivaid isikuandmeid 
töödeldakse.  

Õigus andmete parandamisele või kustutamisele 

Kui leiate, et teie kohta käivad andmed on ebatäpsed, võite taotleda ebatäpsete 
andmete parandamist või kustutamist. Kui teie andmeid töödeldakse 
ebaseaduslikult, on teil õigus andmete kustutamisele.  

Õigus esitada vastuväiteid ja õigus nõuda andmete töötlemise 
piiramist 

Teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele olukordades, kus 
töötlemine põhineb Neveli õigustatud huvil. Vastuväite esitamisel peate täpsustama 
isikliku huvi, millel teie vastuväide tugineb. Piisava õigusliku aluse olemasolul võib 
Nevel vastuväite tagasi lükata. 

Teil on õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist, kui olete kontrollinud ja 
veendunud, et Teie kohta kogutud isikuandmed on ebatäpsed.  

Kaebuse esitamise õigus 

Kui arvate, et teie andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, on teil õigus esitada kaebus  
järelevalveasutusele. 

Soome: tietosuojavaltuutettu 

Rootsi: Integritetsskyddsmyndigheten 

Eesti: Andmekaitse Inspektsioon 


