PRIVAATSUSTEADE
(teade)
01.10.2020
Lugupeetud kandideerija!
Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise, ning direktiivi 95/46/EÜ
kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), jõustumisega 25. mail 2018
teatame meie, s.o Zentiva Group, a.s. Eesti filiaal (ettevõte), kes tegutseb isikuandmete
vastutava töötlejana,
Zentiva kontserni kuuluv juriidiline isik / kuuluvad juriidilised isikud koos teiste juriidiliste
isikutega, kes on loetletud sellel lingil https://www.zentiva.ee/gdpr/privacy-notice avaldatud
privaatsusteate jaotises U (ühiselt Zentiva ja/või meie ja/või sidusettevõtjad), kes tegutsevad
isikuandmete (ühiste) vastutavate töötlejatena,
lähtudes isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitest 13 ja 14 siinsega järgmist:
✓ kuidas me saame teie isikuandmeid;
✓ mis (liiki) isikuandmeid me töötleme;
✓ töötlemise eesmärk, milleks isikuandmeid kogutakse, ja töötlemise õiguslik alus;
✓ teie isikuandmete avaldamise tingimused;
✓ kuidas me tagame teie isikuandmete turvalisuse;
✓ teie isikuandmete säilitamise tähtaeg;
✓ teie õigused seoses oma isikuandmetega;
✓ kontaktandmed;
✓ teate läbivaatamine.
Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, palun võtke ühendust meie
andmekaitseametnikuga:
 e-posti aadress DPO(at)zentiva.com,
 ettevõtte peakontor Tartu mnt 13, Tallinn 10145, Harjumaa, Eesti.
Teade on adresseeritud potentsiaalsetele töötajatele (teie).
Kui teates ei ole määratletud või kui kontekstist ei tulene teisiti, kasutatakse teates mõisteid, mis on
määratletud sellel lingil avaldatud privaatsusteate jaotises T: https://www.zentiva.ee/gdpr/privacynotice.
Teadet võidakse aeg-ajalt muuta või ajakohastada, et peegeldada meie andmetöötlustavades või
seadustes tehtud muudatusi. Soovitame teil teate hoolikalt läbi lugeda ja korrapäraselt tutvuda selle
dokumendiga meie veebisaidil www.zentiva.ee, et olla kursis võimalike muudatustega, mis tehakse
teates osutatud tingimuste kohaselt.
(A) Kuidas me saame teie isikuandmeid?

Ettevõte kogub teie isikuandmeid tööandjana otse teilt kas pärast personaliotsinguteate avaldamist
või pärast seda, kui olete avaldanud huvi ettevõtte profiili vastu, kui te vabatahtlikult kandideerite
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meie ettevõttes mõnele (vabale) töökohale kas töövahendusportaali või e-posti teel või viibite
isiklikult töövestlus(t)el.
Ettevõte võib teie isikuandmeid küsida ka kolmandatest isikutest teenuseosutajatelt, kes osutavad
personaliotsingu teenuseid, või meie töötajatelt, kes teid soovitavad.
(B) Mis (liiki) isikuandmeid me töötleme?

Personaliotsingu käigus võib ettevõte töödelda järgmisi teie isikuandmete liike.

✓
✓
✓

✓

Põhiandmed: ees- ja perekonnanimi; kodakondsus; sünniaeg ja -koht; perekonnaseis;
teaduskraad; haridus (sh ülikooli lõpetamise kuupäev); funktsioon; töökogemus (koos
varasemate tööandjate ja funktsioonidega); töö- ja elamisloa number (vajadusel); puude
andmed (vajadusel); teave töövõime kohta, vähenenud töövõime (vajadusel); välismaise
kindlustuse andmed (vajadusel); ravikindlustuskaardi number; juhiluba (vajadusel).
Kontaktandmed: isiklik telefoninumber; isiklik e-posti aadress.
Teie avaldusele lisatud dokumendid: kavatsusavaldus; elulookirjeldus; sertifikaadid jm
samalaadsed dokumendid.
Teie arstitõendi andmed: kui ettevõte otsustab teie kandidatuuri edukaks tunnistada ja teile
töökohta pakkuda, oleneb töökoha saamine arstliku (meditsiinilise ja psühholoogilise)
läbivaatuse tulemustest; seetõttu töötleb ettevõtte kõiki teie arstitõendil olevaid andmeid (nt
nimi, aadress, sünniaeg, ravikindlustusselts, töövõime või -võimetus jms), tingimusel, et see
on lubatud ja kooskõlas kohalduva õigusega, sealhulgas kohalduva töölepinguseaduse ning
kohalduva töötervishoiu ja tööohutuse seadusega.
Muud isikuandmed: pilt (meie videovalvesüsteemis).

Ettevõte võib töödelda ka muid isikuandmeid (nende liike) peale eelmises lõigus loetletute olenevalt
sellest, mis andmed te meile personaliotsingu protsessis teatavaks teete.
Personaliotsingu otstarbel ei vaja me mingeid muid isikuandmeid, nagu teie isikutunnistuse koopia;
teie terviseseisundi andmed (välja arvatud teave võimaliku puude või vähenenud töövõime kohta
või arstitõendi andmed); karistusregistri andmed; foto. Seepärast palume neid koos oma
isikuandmetega meile mitte saata. Kui esitate meile ebavajalikke andmeid, mida me ei ole küsinud,
siis me omal äranägemisel kas tagastame need võimaluse korral teile või hävitame kohe teile ette
teatamata.
(C) Töötlemise eesmärk, milleks isikuandmed kogutakse, ja töötlemise õiguslik alus

Teie isikuandmete töötlemisel allpool loetletud eesmärkidel võime olenevalt olukorrast tugineda
ühele või mitmele õiguslikule alusele.
✓ Nõusolek: võime töödelda teie isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike
1 punkti a alusel, kui andmete töötlemine on vajalik ettevõtte personalijuhtimise
(personaliotsingu) eesmärgil ja me oleme saanud andmetöötluseks teie kaudse nõusoleku,
mida te väljendate oma avalduse vabatahtliku esitamisega ja/või eespool jaotises B osutatud
isikuandmete vabatahtliku otsese või kaudse edastamisega.
✓ Õigustatud huvid: võime töödelda teie isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse
artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, kui andmete töötlemine on vajalik ettevõtte õigustatud
huvides, kui teie põhiõigused või -vabadused ei kaalu neid üles; Zentiva sellised õigustatud
huvid on eelkõige järgmised:
o personali värbamine ning personali, töötervishoiu ja -ohutuse ning hädaolukordade
juhtimine;
o ettevõttesiseste aruannete haldamine ja koostamine ning lisauuringute ja/või analüüside tegemine ettevõtte värbamisprogrammide tarbeks;
o füüsilise turvalisuse ning inimeste ja vara kaitse haldamine.
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(D) Teie isikuandmete avaldamise tingimused

Võime avaldada teie isikuandmeid Zentiva teistele sidusettevõtjatele nende õigustatud ärihuvides
kooskõlas kohaldatava õigusega. Teavet Zentiva sidusettevõtjate kohta, kellel võib olla
isikuandmetele juurdepääs, leiate sellel lingil avaldatud privaatsusteate jaotisest U:
https://www.zentiva.ee/gdpr/privacy-notice.
Samuti võime avaldada teie isikuandmeid:
✓ teile ja (vajadusel) teie määratud esindajatele;
✓ olmeteenuste osutajatele (nt ettevõtte füüsilise arhiivi säilitamine, turvateenus, kullerid,
telekommunikatsioon jms);
✓ pädevad
avaliku
sektori
kohalikud
ja/või
keskasutused
(nt
tööhõive,
maksunduse/rahanduse, kutsetöötajate kvalifikatsiooni ja/või lubade, õiguskaitse,
kohtupidamise, kriminaaluurimisega tegelevad asutused);
✓ meie konsultandid (nt audiitorid, juristid jt);
✓ äripartnerid, investorid, ettevõtte varadega seotud tehingute (muu hulgas ühinemiste,
omandamiste, nõuete loovutamise või varade müügi) hõlbustamiseks nüüd või tulevikus
määratud isikud/haldurid.
Kui kaasame kolmandast isikust volitatud töötleja teie isikuandmete töötlemisse, kehtivad talle
siduvad lepingust tulenevad kohustused: töödelda teie isikuandmeid ainult meie eelnevate kirjalike
juhiste järgi ning rakendada korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmete
konfidentsiaalsust ja turvalisust, ning kõik kohaldatavast õigusest tulenevad lisanõuded.
Juhul, kui edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda,
järgime kehtivaid õigusnorme, rakendades piisavaid turvameetmeid ja teavitades teid sellisest
andmeedastusest.
(E) Kuidas me tagame teie isikuandmete turvalisuse?

Oleme rakendanud mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid
juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, loata avalikustamise, loata
juurdepääsu ning muu ebaseadusliku või loata töötlemise eest kooskõlas kohaldatava õigusega.
Et internet on avatud süsteem, ei ole interneti kaudu teabe edastamine täiesti turvaline. Ehkki
rakendame teie isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid, ei saa me tagada interneti kaudu
edastatud andmete turvalisust – selline edastamine toimub teie riisikol ning teie vastutate oma
isikuandmete turvalise saatmise eest.
(F)

Teie isikuandmete säilitamise tähtaeg

Kui te vabatahtlikult kandideerite ettevõttes (vabale) töökohale, säilitame teie isikuandmeid pärast
ettevõtte algatatud personaliotsingu protsessi selle kalendriaasta lõpuni, mil teie kandidatuuri
kaalutakse, või kehtiva tähtaja lõpuni (nt 1 aastat meie teate kättesaamisest, milles teatatakse meie
otsusest teie kandidatuur tagasi lükata) või lähtudes seaduses ettenähtud dokumentide säilitamise
tähtajast.
Kui esitate oma isikuandmed vabatahtlikult väljaspool ettevõtte väljakuulutatud personaliotsingu
protsessi teatava vaba töökoha täitmiseks, säilitame teie isikuandmeid eelmises lõigus osutatud
säilitusgraafiku kohaselt, seda ulatuses, mil need vastavad olemasolevate (vabade) töökohtade
nõuetele; kui need ei vasta selliste töökohtade nõuetele, kustutatakse teie isikuandmed lõplikult.

(G)

Teie õigused seoses oma isikuandmetega

Kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti, on teil järgmised õigused: õigus andmetega tutvuda, õigus
andmeid parandada; õigus andmeid kustutada / õigus olla unustatud; õigus isikuandmete töötlemise
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piiramisele; andmete ülekandmise õigus; vastuväidete esitamise õigus; õigus oma nõusolek tagasi
võtta; õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile; õigus taotleda, et teie kohta ei tehta
otsust üksnes automatiseeritud töötlemise, sh profiilianalüüsi, alusel.
Täpsema teabe saamiseks palun lugege sellel lingil avaldatud privaatsusteate jaotist O:
https://www.zentiva.ee/gdpr/privacy-notice.
Teie kohta ei tehta otsust üksnes automatiseeritud töötlemise, sealhulgas profiilianalüüsi,
alusel.
Kui õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile välja arvata, saate eespool loetletud
õigusi teostada, saates selleks kirjaliku taotluse:
✓ e-posti aadressile info@aki.ee ja/või
✓ postiaadressile: Tatari 39, Tallinn 10134, Eesti
(H)

Teate läbivaatamine

Vaatame
selle
teate
regulaarselt
läbi
ja
postitame
uuendused
veebilehele
https://www.zentiva.ee/gdpr ilma eelneva teavituseta, kuid tehtud muudatuste juurde märgitakse
nende tegemise kuupäev. Soovitame teil meie veebilehel https://www.zentiva.ee/gdpr olevat teadet
aeg-ajalt vaadata, et olla kursis isikuandmete töötlemisega meie ettevõttes.
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