
 
  
 

Värbamise privaatsuspoliitika 
 

 
Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad vakantsele ametikohale/ praktikale 
kandideerijate isikuandmete kogumist, kasutamist, ja talletamist (edaspidi koos 
nimetatud „töötlemine“). Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides 
kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete 
kaitsmiseks. Oma kandideerimise dokumentide saatmisega kinnitab kandidaat oma 
nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Olete kohustatud esitama vaid kehtivaid 
ja tõeseid isikuandmeid ning vaid sellised andmed on käesolevas teavitavas tekstis 
mainitud eesmärgi täitmisel asjakohased ja vajalikud.  
 

1. Isikuandmete töötlemise eesmärk 
 
Teie isikuandmeid töödeldakse värbamisprotsessi käigus alljärgnevatel 
eesmärkidel: 
 Teie tööle/praktikale kandideerimise avalduse hindamiseks; 
 Teie kvalifikatsiooni hindamiseks ja tööle/praktikale võtmisega seotud 

otsustuste tegemiseks; 
 Teiega suhtlemiseks (nt teabe andmiseks intervjuu võimalike aegade kohta); 
 baasteabematerjali koostamiseks, mida kasutatakse juhul, kui Teid võetakse 

tööle. 
 
Lisaks võidakse Teie isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel: 
 töölevõtmise statistika koostamiseks; 
 vaidluste lahendamiseks ja/või õigusnõuete kaitsmiseks; 
 meie ettevõtte auditinõuete täitmiseks; 
 meie IT-süsteemide haldamiseks ja infoturbe tagamiseks. 

 
 
 

2. Milliseid isikuandmeid töödeldakse 
 
Andmeid töödeldakse Teie nõusolekul. 

Isikuandmete liigid: 

 nimi ja perekonnanimi 
 kontaktandmed 
 haridus  
 täiendkoolitused 
 töökogemus 
 keelteoskus 
 arvuti kasutamise oskused 
 vajadusel juhilubade olemasolu 
 muud oskused ja andmed, mille CV-sse märkinud olete 
 kaaskiri/motivatsioonikiri 



 
 
3. Andmete allikad 

 
Kogume isikuandmeid, mille esitate meile enda kohta, esitades oma CV ja muud 
kandideerimiseks vajalikud andmed. 
 
Samuti võime isikuandmeid koguda värbamisettevõtetelt, karjääriportaalidest, 
andmebaasidest (nt LinkedIn, CV Keskus, Eesti Töötukassa jne). 
Võime isikuandmeid koguda soovitajatelt, kelle olete värbamisprotsessi käigus ära 
märkinud. 
 
Lisaks võidakse Teilt paluda huvide deklaratsiooni esitamist. Seda tehakse teatud 
juhtivate ametikohtade puhul, kus tööülesannete täitmisel ja otsuste vastuvõtmisel 
on nõutav huvide konflikti puudumine. 
 
Võime koguda Teie kohta andmeid vastavalt vajadusele ka muudest allikatest, 
näiteks avalikest registritest, kui ametikohast tulenevalt on värbamisprotsessi käigus 
vaja teha taustakontrolli. 
 

4. Turvalisus ja andmetele ligipääs 
 

Isikuandmeid hoitakse paberkandjal või digitaalsel kujul Saint-Gobaini kontserni 
serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu 
majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. 

Juurdepääs isikuandmetele on personaliosakonna töötajatel ning vaba ametikoha/ 
praktikakoha seotud üksuse juhil ja personalitöötajal. 
 

5. Isikuandmete edastamine 
 
Meie valduses olevaid isikuandmeid võidakse edastada järgmistel juhtudel: 
 Saint-Gobain kontserni kuuluvatele teistele ettevõtjatele, kohalduvate 

õigusaktidega lubatud ulatuses; 
 kohtumenetluses või asutuste taotlustele vastamisel, kui see on vajalik 

õigusaktidest tulenevate kohustuste või kohtu või riigivõimuorgani korralduste 
täitmiseks või seoses kohtu- vm õigusvaidlusega; 

 riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele (sh nt politsei, prokuratuur, 
töötukassa, maksu- ja tolliamet), kui andmete edastamine tuleneb kehtivatest 
õigusaktidest; 

 õigusaktides ettenähtud või lubatud muudel juhtudel; 
 seoses ettevõtte üleminekuga, nt ühinemise, jagunemise või meie varade 

müügi osana. 
 

6. Isikuandmete säilitamine 
 
Ametikohale kandideerimise korral hoitakse kandideerimise dokumente kandideerija 
isikuandmete esitamise või laekumise kuupäevast kuni üks (1) aasta. Praktika korral 
kuni üks (1) kuu praktikantide valimise protsessi lõppemisest. 
 
 
 



 
 

7. Teie õigused 
 
Andmekaitseseadus näeb Teile seoses isikuandmete töötlemisega ette järgmised 
õigused: 
  
Juurdepääs isikuandmetele 
Teil on õigus küsida tutvumiseks Teie kohta kogutud andmeid ning saada 
informatsiooni Teie kohta kogutud andmete koosseisu kohta, samuti õigus saada 
kogutud andmete koopiaid. 
 
Isikuandmete parandamine 
Kui Teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus paluda seda 
parandada. 
  
Isikuandmete töötlemise piiramine 
Teil on õigus oma isikuandmete töötlemist igal ajal piirata või sellele vastuväiteid 
esitada, kui see on põhjendatud tulenevalt konkreetsest olukorrast, v.a juhul, kui 
õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks vastaval viisil tuleneb seadusest. 
 
Nõusoleku tühistamine 
Kuna isikundmete töötlemine toimub Teie nõusoleku alusel, siis Teil on õigus 
nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel andmekaitse@optimera.ee  
 

8. Kontaktid 
 
Kui Teil tekib oma isikuandmete töötlemisega seoses küsimusi, võtke palun meiega 
ühendust e-posti aadressil andmekaitse@optimera.ee 
 
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).  
  
Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed 
Optimera Estonia AS 
Peterburi tee 71, 11415 Tallinn 
Telefon: 6205 197 
E-posti aadress: optimera@optimera.ee 
 


