Teave üritustel osalejatele (isikuandmete kaitse üldmääruse artiklid 13, 14 ja 21)
Vastutava töötleja nimi ja aadress:
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti, Paldiski mnt 29, Tallinn 10612,
-

edaspidi äriühing.

Äriühingu eest vastutav andmekaitseametnik (ametnik) töötab Berliini peakorteris (Berlin-Chemie AG, Datenschutzbeauftragter, Glienicker
Weg 125, 12489 Berliin) ja tema poole saab pöörduda e-posti aadressil dpo.estonia@berlin-chemie.com.
Järgmise teabe eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, ja teie õigustest, mis sellest tulenevad. Oleme seotud
äriühinguga A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l (peakontor), Via Sette Santi 1/3, 50131 Firenze, Itaalia, mis võib samuti isikuandmeid
koguda ja töödelda.
Isikuandmete liigid
Töötleme järgmisi isikuandmeid, mille saame teilt seoses teie osalemisega meie üritustel:
ametinimetus ja nimi, töökoha aadress, telefoninumbrid, e-posti aadressid, tegevusala või amet, ürituse koht ja kuupäev.
Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
Töötleme teie isikuandmeid alati kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.
-

Teiega sõlmitud lepingu täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)
Andmeid töödeldakse meie lepingu täitmiseks ja lepinguga seotud teenuste osutamiseks

-

Seadusjärgse kohustuse täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c)
Äriühingul on palju juriidilisi kohustusi, millega kaasneb andmete töötlemine. Näiteks hõlmavad need järgmist: maksuseadused, aga ka
juriidiline raamatupidamine, päringutele vastamine ja järelevalveasutuste või kriminaalmenetlust läbiviivate asutuste nõuete täitmine,
maksukontrolli läbimine ja aruandekohustuste täitmine.

-

Äriühingu või kolmanda isiku õigustatud huvid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f)
Äriühing töötleb teie andmeid ulatuses, mis väljub lepingu tegeliku täitmise piiridest, kui see on vajalik meie või kolmandate isikute
õigustatud huvide kaitsmiseks. Näiteks võib tuua õigusnõuete esitamise ja kaitse õigusvaidlustes või töötlemise kliendihaldussüsteemis.

Isikuandmete saajad, andmete edastamine kolmandatele riikidele
Äriühingu volitatud töötajad saavad teie andmeid selleks, et võtta teiega ühendust ja teha teiega lepingulist koostööd (sealhulgas lepingueelsete
meetmete rakendamiseks). Et kaitsta oma või kolmandate isikute õigusi, võime avaldada andmeid õiguste omanikele, konsultantidele ja
ametiasutustele. Teeme koostööd teenuseosutajatega, kes toetavad meid meie teenuste osutamisel. Nimetatud teenuseosutajad töötlevad teie
andmeid meie nimel, kooskõlas meie juhistega ja meie järelevalve all ning teevad seda üksnes nendes privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud
eesmärkidel. Teenuseosutajad võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu (nt Google Irelandi teenus „G Suite“). Astume kõik vajalikud sammud, et
tagada teie esitatud teabe nõuetekohane kaitse kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitsealaste õigusaktide nõuetega. Vajaduse korral tagame
andmekaitse õiguslikult piisava taseme ELi lepingu tüüptingimuste kohaldamise kaudu.
Andmete säilitamise periood
Säilitame teie andmeid eelkõige üksnes nii kaua, kui see on vajalik meie lepinguliste ja juriidiliste kohustuste täitmiseks. Kui andmeid ei ole enam
lepinguliste või juriidiliste kohustuste täitmiseks vaja, siis need kustutatakse.
On ka erandeid, nt kui on vaja täita juriidilisi säilitamiskohustusi või säilitada tõendeid seadusjärgse aegumistähtaja raames.
Kui andmeid töödeldakse meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, kustutatakse isikuandmed kohe, kui need huvid kaovad. Siiski kohaldatakse
eeltoodud erandeid.
Andmeturve
Võtame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid väärkasutuse, kaotsimineku, hävitamise või loata juurdepääsu eest.
Meie turvameetmed vastavad teaduse ja tehnoloogia viimasele arengule.
Õigused eraelu puutumatusele
Teil on õigus küsida igal ajal teavet oma andmete kohta, mida me säilitame. Peale selle on teil õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või
õigusnõuete alusel oma andmete kustutamist, blokeerimist ning töötlemise ja edastamise piiramist. Samuti on teil õigus esitada igal ajal
vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta. Kui olete andnud meile oma nõusoleku, võite selle igal ajal tagasi võtta, ning tagasivõtmine
jõustub tulevase töötlemise suhtes. Selleks pöörduge meie andmekaitseametniku poole: OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti, Paldiski mnt 29,
Tallinn 10612, Eesti, dpo.estonia@berlin-chemie.com. Peale selle on teil õigus esitada kaebus vastutavale järelevalveasutusele Andmekaitse
Inspektsioonile.

