
 
  

 

1. Isikuandmete vastutav töötleja  
Teie isikuandmete vastutav töötleja punktis 3. välja toodud eesmärkide raames on 
Raben Eesti OÜ. 
 
2. Kontaktisik  

Raben Eesti ei ole määranud ametisse Andmekaitseametnikku (DPO). Seega tuleb 
kõikides isikuandmete töötlemise ning sellega seotud õiguste küsimustes 
pöörduda meie poole e-maili kaudu: estonia.info@raben-group.com. 

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid, seadusandlikud alused ja andmete 
kategooriad  

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et hinnata teie kvalifikatsiooni ja oskusi, mis on 
vajalikud teie poolt kandideeritaval töökohal töötamiseks ning leidmaks õiget 
inimest meie meeskonda.  
Teie isikuandmeid töödeldakse tööõiguse poolt ette nähtud sätete ulatuses antud 
värbamisprotsessi ning võimaliku lepingu sõlmimise eesmärgil (vastavalt 
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli punktidele 6(1)(b) ja (c)). Kui edastate meile 
oma taotlusdokumentidega muid andmeid, töötleme neid teie nõusoleku alusel 
(vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punktile (1)(a)), mille saate 
mistahes hetkel tagasi võtta. Meile oma avaldust saates annate oma nõusoleku 
töödelda dokumentides sisalduvaid andmeid. Kui edastate meile oma e-posti 
aadressi, saadame teile pärast värbamisprotsessi lõppu lingi anonüümsele 
küsimustikule, et saaksite hinnata kandidaadi rahulolu värbamisprotsessiga. 
Saadame küsimustiku lingi teie e-posti aadressile lähtuvalt oma õigustatud huvist, 
s.t. võimalusest parendada oma värbamisprotsessi ning selle reegleid lähtuvalt 
küsitluse tulemustest (vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punktile 
(1)(f)). Küsimustik on täielikult anonüümne (seda ei seostata teie isikuga), selle 
täitmine on vabatahtlik ning see ei mõjuta juba toimunud ega tulevasi 
värbamisprotsesse.  
 
4. Andmete säilitamise periood  
Teie isikuandmeid töödeldakse värbamisprotsessi kestuse vältel, ning pärast seda 
niikaua, kui võib teostada mistahes poole poolt esitatud nõudeid. Kui olete andnud 
oma nõusoleku osaleda tulevastes värbamisprotsessides, töötleme teie andmeid 
kuni nõusoleku tagasivõtmiseni, kuid mitte kauem kui 3 aastat pärast käesoleva 
värbamisprotsessi lõppu.  
 
5. Andmete vastuvõtjad ja andmete edastamine kolmandatele riikidele  
Ligipääsuõigus teie isikuandmetele antakse meie volitatud töötajatele, 
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kaastöötajatele ning ka meie poolt kasutavatele teenusepakkujatele (nt. veebilehe 
haldajad, värbamise haldamissüsteemi teenuse pakkujad, IT-teenuste pakkujad 
nagu veebimajutus ning teised IT-süsteemide pakkujad, mis toetavad käesolevat 
värbamisprotsessi). 
Teie isikuandmeid võidakse edastada ka andmetöötlejatele, kes asuvad väljaspool 
Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). 
Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvad riigid ei pruugi pakkuda samal 
tasemel isikuandmete kaitset nagu Euroopa Majanduspiirkonna riigid. Enne teie 
isikuandmete edastamist Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole teeb Raben 
Grupp kõik endast oleneva, et tagada isikuandmete kaitse samal tasemel kui seda 
nõuavad Euroopa Majanduspiirkonna riikide regulatsioonid. Juhul kui teie 
isikuandmeid edastatakse väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonna riike, toimub 
andmete edastamine Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud andmekaitse 
lepinguliste tüüptingimuste alusel. Teil on õigus nõuda ka lisainformatsiooni seoses 
oma andmete edastamisega Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole, võttes 
meiega ühendust vastavalt punktides 1 ja 2 toodud andmetele. 
 
6. Teie õigused ja profileerimine  
Seoses isikuandmete töötlemisega on teil järgnevad õigused: 
• õigus tühistada nõusolek andmete töötlemiseks mistahes ajahetkel, mis ei 

mõjuta nõusoleku tagasivõtmise ajahetkeks juba töödeldud andmete 
seaduslikkust;  

• õigus isikuandmetele ligi pääseda; 
• õigus oma isikuandmeid parandada; 
• õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist; 
• õigus piirata oma isikuandmete töötlemist; 
• õigus andmete liikuvusele. 
 
Juhime teie tähelepanu sellele, et samas on teil on õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele, milleks on Andmekaitse Inspektsioon. 
 
Isikuandmete alusel ei tehta automaatseid otsuseid, sealhulgas ei viida läbi 
profileerimist. 
 
7. Andmete edastamise kohustus  

 
Isikuandmete edastamine on täiesti vabatahtlik, kuid tööõiguse poolt ette nähtud 
sätete ulatuses vajalik, et saaksite osaleda värbamisprotsessis.  
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