Teenuse osutajatele mõeldud informatsioon isikuandmete töötlemise kohta
Lugupeetud daamid ja härrad,
Seoses sellega, et Teie alustasite koostööd meiega, Wagas S. A., asukohaga Varssavi, Świętojerska tn 5/7, mis on kantud Riigikohtu
registrisse, mille haldajaks on Varssavi ringkonnakohus, Riigikohtu registrisse XII kaubandusosakonda 0000409365 numbri all, NIP
(KMKR number) 107-00-00-135, täielikult tasutud aktsiakapitaliga 125.000 zł (edaspidi “Wagas” või “Andmete Administraator”),
kes töötleb Teie isikuandmeid ning eelkõige me kogume, salvestame, korrastame, säilitame, teeme päringud, loeme ja kasutame
Teie andmeid käesolevas informatsioonis loetletud eesmärkidel.
Allpool sooviksime Teid informeerida Teie isikuandmete töötlemise põhimõtetest ning Teie õigustest, mis on selle töötlemisega
seotud.
I.

Üldine informatsioon. Allpool loetletud põhimõtteid kohaldatakse alates 25. mai 2018., ehk alates 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 – edaspidi „GDPR“)
jõustumisest.

Küsimused ja ettepanekud, mis on seotud Wagas’e poolt töödeldavate Teie isikuandmetega ja Teie volitustega, palume suunata
otse Wagas’ele.
II.

Andmete Administraator. Isikuandmete administraatoriks on Wagas S.A. asukohaga Varssavis.

III. Andmete administraatori kontaktandmed. Teie isikuandmetega seotud küsimuste korral saate Teie meiega ühendust võtta
järgmiselt:
 kirjutades aadressile: Wagas, ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa
 kontaktvormi esitamise teel, vorm on leitav aadressil: www.wagas.eu
 kirjutades e-maili aadressile: personaldata@wagas.eu
 helistades numbrile: +372 644 51 76
IV.
Nr
1.

2.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ning õiguslikud alused.
Töötlemise eesmärk
Töötlemise õiguslik alus
Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud
Wagas’e seadusjärgse kohustuste täitmine, näiteks
Teenuseosutaja ülesannete
töövõtulepingute ja ajutiste töölepingute seotud
dokumentide haldamine, töötasude maksmine ja muude
seotud tegevuste korraldamine, deklareerimine ZUS (Poola
Haigekassa) ja US’ile (Poola Maksu- ja Tolliamet).
Õiguslik alus: GDPR’i art. 6 lk 1 c) või art. 9 lk 2 b)
Õigusnõuete koostamine, esitamine või Wagas’e seaduslik huvi.
kaitsmine
Õiguslik alus: GDPR’I art. 6, lk 1 f)

V. Andmete esitamise kohustus. Olukorras, kui see on ette nähtud õiguses, ja eelkõige maksu- ja kindlustusõiguse sätetest, ning
ulatuses, milles Wagas täidab oma juriidilisi kohustusi, on Teenuseosutaja poolt isikuandmete esitamine ja nende töötlemine
õiguslik nõue. Kõikide seadusega nõutud isikuandmete mitteesitamine võib takistada lepingu sõlmimist või rakendamist.
Muudel juhtudel Teie poolt isikuandmete esitamine on vabatahtlik ja nende andmete mitteesitamine ei avalda halba mõju
lepingu sõlmimisele või rakendamisele.
VI.

Teave isikuandmete vastuvõtjate kohta.

Seoses Teie isikuandmete töötlemisega eesmärkidel, mis on nimetatud lõigus IV., võib Teie isikuandmeid edastada:
1.
2.

riigiasutustele ning avalikke teenuseid osutavatele asutustele ja riigiasutuste taotlusel tegutsevatele asutusustele ulatuses ja
eesmärkidel, mis tulenevad õiguse sätetest, eelkõige Poola Finantsjärelevalve komisjonile;
isikuandmeid töötlevatele üksustele nõuete täitmise, tagamise või kindlustuskuritegude vältimise eesmärkidel.
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3.

tehnilisi teenuseid osutavatele üksustele (sh kirjavahetuse töötlemine, dokumentide arhiveerimine, Wagas’e IT-süsteemide,
k.a. tehingusüsteemi, väljatöötamine ja hooldamine).
Digitaalse allkirja verifitseerimis- ja autoriseerimisteenustega tegelevatele üksustele,
Mõnedele reguleeritud kutsealal tegutsevatele isikutele, nagu juristidele, notaritele või audiitoritele.

4.
5.

- kõikidel lg. 2-5 eespool ettenähtud juhtudel eeltoodud üksused töötlevad isikuandmeid Wagas’ega sõlmitud lepingu alusel ja
üksnes Wagas’e juhiste alusel.
VII.

VIII.
Nr.
1.

Andmete säilitamise aeg. Teie isikuandmeid töödeldakse lepingu kehtivuse ajal ja järgmiselt lepingu rakendamisega
seotud nõuete aegumistähtajani või õigusest ja seadusega tunnustatud õigustatud Administraatori huvist tuleneva
andmete säilitamise kohustuse aegumistähtajani.
Andmesubjekti õigused. Vastavalt kohaldatavale seadusandlusele Teil on järgmised õigused:

2.

Õigus
Õigus saada juurdepääsu
andmetele
Õigus parandada andmeid

3.
4.
5.

Õigus kustutada andmed
Õigus piirata töötlemist
Õigus esitada vastuväiteid

6.

Tühistamisõigus

7.

Õigus
ülekandmisele

8.

Õigus esitada kaebus

andmete

Kirjeldus
Teie võite saada infot, mis on seotud Teie andmete töötlemisega ning nende
isikuandmete koopiat.
Kui Teie arvate, et Teie isikuandmed on ebatäpsed või ebatäielikud, siis Teil on õigus
nõuda isikuandmete vastavat muutmist.
Teil on õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist seadusega lubatud ulatuses.
Teil on õigus taotleda Teie isikuandmete töötlemise piiramist.
Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemisele Teie olukorraga
seotud põhjustel.
Pildimaterjalina jäädvustamise puhul on Teil õigus mis tahes ajal Teie isikuandmete
töötlemise nõusolek ühistada. Antud nõusoleku tühistamisel on üksnes edasiulatuv
mõju. Wagas ei töötle enam Teie andmeid, aga töötlemine, mis toimus nõusoleku
tühistamise hetkeni, on olnud seaduslik. Nõusoleku tühistamine ei avalda halba mõju
Teie koostööle Wagas’ega.
Kui Teie andmeid töödeldakse seoses lepinguga
IT-süsteemile juurdepääsu
võimaldamiseks või Teie olete sellise Administraatoriga lepingu üheks osapooleks, mille
esemeks on agenditeenused, siis Teil on samuti õigus andmete ülekandmisele, sh õigus
saada Administraatorilt Teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus
ning masinloetaval kujul. Teie võite need andmed edastada teisele administraatorile.
Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete kaitsega seotud küsimustes pädevale
järelevalve asutusele, sh Poola järelevalveasutusele (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych - Isikuandmete Kaitse Ameti Juhataja) või teise EL riigi järelevalveasutusele,
mille tööpiirkonnas on andmesubjekti viibimis- või töökoht või mille tööpiirkonnas
väidetav rikkumine on toime pandud.

Eespool nimetatud õigusi kasutamiseks palume võtta Wagas’ega ühendust, kasutades selleks lg. III ja IV eespool antud
kontaktandmeid.

IX.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmeid ei edastata väljapool Euroopa
Majanduspiirkonda asuvatele andmesaajatele.
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