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TÖÖLE KANDIDEERIJA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TEAVITUS  
 
 
1. ANDMESUBJEKT JA VASTUTAV TÖÖTLEJA  

 
1.1. Käesolev teavitus (edaspidi „Teavitus “) kohaldub AS-i Jalax , registrikood 10097696, (edaspidi 

„Vastutav Töötleja “) juurde tööle/ praktikale kandideerijate (edaspidi „Kandideerija “) 
isikuandmete töötlemisele. 
 

1.2. Vastutava Töötleja kontaktandmed Kandideerija isikuandmete töötlemisega seotud päringute ja 
taotluste esitamiseks on alljärgnevad:  

AS Jalax  
Tootmisbaasi, Mündi küla, Paide linn, 72762 Järvamaa 
telefon: 3838400 
e-post: personal@jalax.ee 
 

 
2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA NENDE ALLIKAD  

 
2.1. Kandideerija töödeldavad isikuandmed: 

• nimi ja perekonnanimi 
• kontaktandmed (kontaktaadress, telefon, e-postiaadress) 
• haridus 
• täiendkoolitused 
• töökogemus 
• keelteoskus 
• arvuti kasutamise oskus 
• mootorsõiduki juhilubade olemasolu ja juhtimisõiguse andmed (kategooriad) 
• Kandideerija CV-s sisalduvad andmed 
• kaaskirjas/motivatsioonikirjas sisalduvad andmed 

 
2.2. Kandideerija isikuandmeid kogutakse järgmistest allikatest: 

• Kandideerija poolt enda kohta Vastutavale Töötlejale esitatavad andmed ja dokumendid 
(ID-kaart, CV, motivatsioonikiri, haridust, oskusi ja koolitusi tõendavad dokumendid); 

• värbamisettevõtted, karjääriportaalid, avalikud registrid ja andmebaasid, otsingumootorid ja 
sotsiaalmeediavõrgustikud (nt LinkedIn, CV Keskus, Eesti Töötukassa, äriregister, 
Ametlikud Teadaanded jne), kellele Kandideerija on enda andmeid esitanud ja/või kelle 
poolt on Kandideerija kohta andmeid avaldatud. 

2.3. Vastutav Töötleja võib paluda Kandideerijal ka huvide deklaratsiooni esitamist. Seda tehakse 
teatud juhtivate töökohtade puhul, kus tööülesannete täitmisel ja otsuste vastuvõtmisel on 
nõutav huvide konflikti puudumine. 

 
 
3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK 
 
3.1. Kandideerija isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: 

• Kandideerija tööle/ praktikale kandideerimise avalduse hindamiseks; 
• Kandideerijaga suhtlemiseks (nt teabe andmiseks intervjuu võimalike aegade kohta); 
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• Kandideerija kvalifikatsiooni hindamiseks ja tööle/ praktikale võtmisega seotud otsustuste 
tegemiseks; 

• töö-/ praktikasuhte alustamiseks vajalike algandmete koondamiseks (juhul, kui 
Kandideerija võetakse tööle/ praktikale). 

 
3.2. Lisaks võidakse Kandideerija isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel: 

• töölevõtmise statistika koostamiseks; 
• vaidluste lahendamiseks ja/või nõuete kaitsmiseks; 
• Vastutava Töötleja majandustegevuse finantsplaneerimiseks (sh auditinõuete täitmine 

ning kulu- ja eelarveanalüüs ja -kontroll); 
• Vastutava Töötleja IT-süsteemide haldamiseks ja infoturbe tagamiseks. 

 
 
4. ISIKUANDMETE TURVALISUS, SÄILITAMINE JA EDASTAMI NE 

 
4.1. Kogutud isikuandmeid säilitatakse paberkandjal Vastutava Töötleja personaliosakonnas või 

digitaalsel kujul Vastutava Töötleja serverites, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil. 
 

4.2. Juurdepääs isikuandmetele on Vastutava Töötleja personaliosakonna töötajatel ning 
töökohaga/ praktikakohaga seotud üksuse juhil ja personalitöötajal. 
 

4.3. Töökohale kandideerimise korral säilitatakse Kandideerija isikuandmeid töökohale 
kandideerimise konkursi lõppemise kuupäevast kuni üks (1) aasta. Praktika korral praktikantide 
valimise protsessi lõppemisest kuni üks (1) kuu. Säilitusperioodi lõppemisel isikuandmed 
kustutatakse, välja arvatud juhul, kui isikuandmete säilitamine on vajalik Vastutava Töötleja 
seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või Vastutava Töötlejaga seotud õigusvaidluse 
lahendamiseks. 
 

4.4. Vastutava Töötleja valduses olevaid isikuandmeid võidakse edastada järgmistel juhtudel: 
• kohtumenetluses või riigi või kohaliku omavalitsuse 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 edastamise kohustus tuleneb kehtivatest õigusaktidest; 

• õigusaktides ettenähtud või lubatud muudel juhtudel; 
• Vastutava Töötleja ühinemisel, jagunemisel, enamusosaluse võõrandamisel või ettevõtte 

üleminekul. 
 

 
5. KANDIDEERIJA ANDMEKAITSE ÕIGUSED 

 
5.1. Kandideerijal on õigus: 

• saada informatsiooni tema kohta kogutud andmete koosseisu kohta, samuti saada tema 
kohta kogutud andmetest koopiaid ja väljavõtteid; 

• taotleda tema kohta kogutud puuduliku või ebaõige teabe parandamist; 
• oma isikuandmete töötlemist igal ajal piirata või esitada sellele vastuväiteid, kui see on 

põhjendatud tulenevalt konkreetsest olukorrast, v.a juhul, kui õiguslik alus isikuandmete 
töötlemiseks vastaval viisil tuleneb seadusest; 

• isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest 
Vastutavat Töötlejalt kirjalikult või e-posti teel personal@jalax.ee. 

 
5.2. Kui isikuandmete töötlemisel on rikutud Kandideerija õigusi, on Kandideerijal õigus pöörduda 

kaebuse või taotlusega Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee). 


