Green IT privaatsusteade
Green IT OÜ (Mustamäe tee 3, Tallinn, registrikood: 11306239) (edaspidi „Green IT“ või „meie“)
on isikuandmete vastutav töötleja. Privaatsusteade kehtib füüsiliste isikute andmete töötlemise
suhtes ning allpool on selgitatud, kuidas Green IT töötleb teie isikuandmeid.
Teame, et isikuandmete kaitse on äärmiselt oluline meie klientidele ja teistele isikutele, kelle
isikuandmeid töötleme. Seetõttu kaitseme andmesubjektide privaatsust ülimalt vastutustundlikult
ja hoolikalt. Isikuandmete töötlemisel järgib Green IT isikuandmete kaitse üldmäärust (EL
2016/679) ja muid kehtivaid õigusakte.

1. Millist teavet privaatsusteade sisaldab?
Käesolev privaatsusteade selgitab:
• kuidas ja milliseid isikuandmeid Green IT kogub ja töötleb;
• millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel Green IT teie isikuandmeid töötleb;
• kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse;
• kes võivad, lisaks Green IT-le, teie isikuandmeid töödelda;
• kuidas kaitseme teie isikuandmeid;
• milliseid õigused on teil seoses oma isikuandmete töötlemisega ja kuidas neid kasutada.
Mida privaatsusteade ei sisalda?
Käesolev privaatsusteade ei kajasta teie isikuandmete töötlemist teiste ettevõtete poolt, isegi kui
kasutate nende teenuseid või omate nendega kokkupuuteid Green IT teenuste kaudu. Kõikidel
ettevõtetel, kes töötlevad isikuandmeid, peavad olema oma privaatsus- ja küpsiseteated. Tuleb
meeles pidada, et teistele ettevõtetele edastatavate isikuandmete töötlemisel järgitakse nende poolt
kehtestatud eeskirju.

2. Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid Green IT töötleb?
Isikuandmed (edaspidi ka „andmed“) on füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad
andmed.
Green IT osutab teenuseid peamiselt juriidilistele isikutele, mistõttu töötleb põhiliselt juriidiliste
isikute andmeid. Siiski teatud juhtudel töötleb Green IT piiratud kujul ka isikuandmeid, mis on
seotud juriidiliste isikute esindajate või muude töötajate andmetega. Nende andmete töötlemine on
seotud nende isikute ettevõtte/asutuse nimel tegutsemisega (nt juhatuse liikmed, kontaktisikud,
vara lõppkasutajad). Green IT töötleb näiteks järgmisi isikuandmeid: isikutuvastusandmed;
kontaktandmed; toodete ja teenustega seotud info; ettevõttega seotud isikute usaldusväärsuse
hindamise andmed; teie suhtlus Green IT-ga jne.

Täpsem info on leitav all tabelist:
Isikutuvastusandmed
Kontaktandmed
Toodete ja teenustega
seotud andmed

Teie suhtlus GreenITga
Andmed ettevõttega
seotud isiku
usaldusväärsuse
hindamise kohta

Isikuandmed
Ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, isikukood, isikut tõendava
dokumendi (nt pass, ID-kaart) number.
Telefoninumber, e-posti aadress, aadress, kontaktandmete
muudatused.
Teenusepaketid, tarne aadress; sõlmitud lepingute info, kasutatud
teenused, teenuse/toote kuupäev, kestus, staatus, kasutatavad
seadmed. IMEI, seadme seerianumber, toodetes ja teenustes tehtud
muudatused, rikketeated, tegevuslogid (vajadusel ajatempel).
Klienditeenindusega toimunud vestluste (kõne toimumise asjaolu –
kõnesid ei salvesta; e-posti vestlused).
Andmed maksekäitumise, võlgnevuste, tekitatud kahju kohta;
Bilansskasumiaruanne,
juriidilise
isiku
krediidiskoor
ja
krediidilimiit.

* Esitatud on peamised näited töödeldavate andmete kohta; loetelu pole lõplik.

Anonüümsed andmed
Töötleme ka anonüümseid andmeid või koondandmeid, mis ei ole seotud teie kui üksikisikuga.
Hoolitseme selle eest, et anonüümimise protsess oleks turvaline ja tulemus täielikult anonüümne.
Anonüümsed andmed ei ole enam isikuandmed isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning
seetõttu ei tule neile ka andmekaitse põhimõtteid kohaldada.

3. Millal ja kuidas me teie isikuandmeid kogume?
Green IT pakub erinevaid tooteid ja teenuseid (nt arvutipargi renditeenus, varahalduse register, IT
varade tagasiost jms). Teie kohta kogutav teave sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid
teenuseid, tooteid te kasutate; milliseid andmeid on nende pakkumiseks vajalik töödelda ning
millises ulatuses andmeid meile edastate. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse
põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.
Saame (kogume) teie isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:
• andmed, mida meile ise esitate, näiteks siis, kui suhtlete meie ettevõttega või olete meiega
lepingulistes suhetes või esindate teist isikut, st ostate meie tooteid, teenuseid või
registreerite end teenuste kasutajaks, võtate meiega ühendust teabe saamiseks jne;
• andmed, mis tekivad siis, kui kasutate meie teenuseid ja keskkondi, st kasutate
teenuseid, külastate meie veebisaiti jne;
• andmed, mis on kättesaadavad muudest allikatest, nagu teised teenusepakkujad,
avalikult kättesaadavad registrid, riigiasutused, pangad, krediidiandjad (krediidikontrolli
tegemiseks ja maksevõime hindamiseks) jne.

4. Millistel õiguslikel alustel ja eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme?

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Seetõttu kogume ja töötleme teie
isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetsetel eesmärkidel, ning seni, kuni see on vajalik
kindlaksmääratud eesmärkide täitmiseks.
Green IT töötleb teie isikuandmeid kolmel õiguslikul alusel (seadusest tulenev kohustus, lepingu
täitmine, õigustatud huvi), mida kirjeldatakse allpool. Käesolevas privaatsusteates oleme
rühmitanud teie isikuandmete töötlemise eesmärgid, lähtudes nendest kolmest õiguslikust alusest.
Nimetatud õiguslike aluste ja eesmärkide suhtes kehtivad erinevad isikuandmete säilitustähtajad
ning teil on erinevad õigused ja võimalused oma andmete töötlemist mõjutada ning teha valikuid.
Täpsem teave isikuandmete säilitamise põhimõtetest on leitav 6. peatükis.
Andmetöötlus õigustatud huvi alusel
Õigustatud huvi tähendab seda, et soovime kasutada teie isikuandmeid eelkõige oma teenuste
täiustamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks. Kõik see ei ole aga lepingu
täitmiseks tingimata vajalik. Ühtlasi saame lisaks luua nende andmete põhjal statistikat, mis on
vajalik paremate äriliste otsuste langetamiseks ja turunduslike analüüside koostamiseks. Nii
saame pakkuda oma klientidele nende ootustele vastavaid teenuseid, tooteid, hinnastamist,
teenindust jne.
Õigustatud huvi on eelkõige tasakaal teie ja meie õiguste vahel. Täiendavat andmetöötlust on vaja
näiteks teeninduskanalite parimaks kasutamiseks, riskijuhtimiseks (hindamaks kliendi või tema
esindaja riske ja üldist usaldusväärsust) ning juriidilisele isikule turundustegevuseks. Green IT
püüab igal viisil vastata teie ootustele, tagamaks teenuste kõrge kvaliteedi. Seetõttu on Green IT
õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemiseks allpool nimetatud eesmärkidel:
Andmetöötluse eesmärk
Otseturundus, kui nõusolekut ei ole vaja (näiteks telefonikõne kaudu).
Pettuste ennetamine ja riskijuhtimine.
Võrgu- ja infoturve, küberturve, andmete turvalisus. Green IT infosüsteemide ja vara kaitsmine.
Kliendisuhete hoidmise ja arendamise eesmärgil vajalik andmete töötlemine. Kliendisuhete
haldamine (pöördumiste haldamine, suhtlus, klienditeenindus), veebivestlus Green IT-ga.
Green IT kontsernisisene andmevahetus ja/või andmeedastus.
Teenuste ja toodete arendamine.
Tulude kindlustamiseks (revenue assurance) hädavajalik töötlemine.
Tarnijate ja partneritega suhtlemiseks vajalik isikuandmete töötlemine.
Usaldusväärse majanduskeskkonna tagamiseks on Green IT-l õigus edastada info võlgnevuse
kohta Creditinfo maksehäire registrisse või muule usaldusväärsele maksehäireid töötlevale
ettevõttele (võlahaldus).
Vaidluste lahendamiseks vajalik isikuandmete töötlemine.
Kuna isikuandmete töötlemise vajadus õigustatud huvi alusel ei tulene otseselt õigusaktidest ega
lepingust, kuid samal ajal ei ole selleks vaja teie eelnevat nõusolekut, oleme selle lahendanud nii,
et saate meiega alati ühendust võtta ning küsida selgitusi ja esitada vastuväite mõne ülaltoodud
eesmärgil andmetöötlusest loobumiseks. Turunduslikul eesmärgil töötlemist õigustatud huvi

alusel on soovi korral alati võimalik vaidlustada. Pärast teie vastuväite laekumist turunduslikul
eesmärgil töötlemise suhtes hakkame viivitamata rakendama muudatusi selle lõpetamiseks.
Nende muudatuste lõplik elluviimine (andmetöötluse lõpetamine) võib aga aega võtta (olenevalt
rakendatavate muudatuste ulatusest ja keerukusest). Täpsema info saamiseks ja avalduse/päringu
esitamiseks saatke palun kiri info@greenit.ee.
Andmetöötlus lepingu täitmiseks
Lepingu täitmiseks tehtav isikuandmete töötlus on vajalik selleks, et Green IT saaks täita teiega
sõlmitud lepingut või teha enne teiega lepingu sõlmimist vajalikke toiminguid. Siia alla kuuluvad
järgmised töötlemise eesmärgid:
Andmetöötluse eesmärk
Lepingueelsed suhted. Isikuandmete töötlemine, mis on vajalik lepingulise pakkumise
koostamiseks isiku soovil ja/või lepingueelse teabe andmiseks.
Tellimuste haldamine. Klienditellimuste väljastamiseks, haldamiseks ja täitmiseks vajalike
isikuandmete töötlemine.
Kliendihaldus. Kliendisuhtluseks vajalike isikuandmete töötlemine (lepingute sõlmimine,
meeldetuletuste edastamine jne).
Toodete ja teenuste tarnimiseks vajalike isikuandmete töötlemine.
Toodete ja teenuste kvaliteedi tagamine. Teenuse kvaliteedi jälgimiseks, haldamiseks ja
aruandluseks vajalike isikuandmete töötlemine vastavalt kliendiga sõlmitud lepingule.
Kliendi teenuseid mõjutavate intsidentide haldus (sh lepingu täitmisega seotud vahejuhtumite ja
küsimuste lahendamine, teavitamine).
Arveldamine ja tasumine. Isikuandmete töötlemine, mis on vajalik arvete väljastamiseks, tasude
arvutamiseks ja maksete laekumiseks.
Andmetöötlus seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks
Seadusest tulenevate kohustuste täitmise alla kuulub selline andmetöötlus, mida oleme kohustatud
tegema, sest meilt nõutakse seda seadusega. Kui andmetöötlus on vajalik seadusest tuleneva
kohustuse täitmiseks, siis ei saa meie Green IT-s otsustada selliste isikuandmete töötlemise üle ja
samuti ei saa seda teha teie. Sellel õiguslikul alusel töötleme teie isikuandmeid allpool toodud
eesmärkidel:
Andmetöötluse eesmärk
Raamatupidamine, et täita seadusest tulenevalt raamatupidamiskohustust.
Kohustuslik isikutuvastus. Näiteks seoses Mobiil-ID teenusega, samuti rahapesu tõkestamisel
finantsteenuse osutamisel või rahvusvaheliste sanktsioonide järgimise tagamiseks.
Seaduses toodud juhtudel riigiasutuste päringutele vastamine. Andmesubjekti päringutele
vastamine seoses tema õiguste teostamisega.

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
Säilitame teie isikuandmeid aja jooksul, mis on vajalik privaatsusteates nimetatud eesmärkide
saavutamiseks, või seni, kuni seadusega pandud kohustus seda ette näeb. Tuleb arvestada, et teatud
juhtudel kehtivad tavapäraste tähtaegade suhtes erandid. Näiteks ei rakendu mõned automaatsed
kustutustähtajad võlgnevuste ja vaidluste olemasolul. Samuti ei allu neile reeglitele anonüümsete
andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega.
Green IT rakendab vajalikke meetmeid tagamaks, et aegunud andmed kustutatakse või
muudetakse anonüümseks. Järgmises tabelis on esitatud kokkuvõte meie isikuandmete
säilitamispõhimõtetest. Tegemist ei ole täieliku loeteluga ning täpsemaid säilitustähtaegu on
võimalik näha iseenda isikuandmetega tutvumise kaudu (vt allpool punktis 8) või tehes konkreetse
päringu.
Säilitamistähtaeg
Näited
Säilitustähtaeg, mille möödumisel meie valduses olevad isikustatud andmed kustutatakse või
muudetakse anonüümseks, eeldusel et ei esine välistavaid asjaolusid (nt võlgnevus).
2
aasta
möödudes Teie suhtlus Green IT (näiteks e-kirjad, nõustamine, üldised
Kustutustähtaeg
rakendub pakkumised). Remondi- ja hooldustööde kokkulepped.
alates lepingu lõppemisest.
3 aasta möödudes
Kontaktisikute andmed. Sündmused (tellimus, kaebus,
Kustutustähtaeg
rakendub vahejuhtum).
alates lepingu lõppemisest.
7 aasta möödudes
Mitteaktiivse kliendi finantsandmed. Lõpetatud tooted.
Kustutustähtaeg
rakendub Raamatupidamisandmed (sh lepingud ja nendega seotud
lepingutega seotu osas alates dokumendid)
lepingu lõppemisest
15 aasta möödudes
Tasumata võlgnevuse andmed, kui ei ole kehtivat
sissenõudmismenetlust.
Konkreetselt
määratlemata Isiku vahetu tuvastamise fakt. Kehtiv volitustega kontaktisik ja
tähtajad
seostega kontaktisik.

6.

Kas lisaks Green IT-le on veel isikuid, kes võivad teie isikuandmeid
töödelda?

Meil on õigus avaldada teie isikuandmeid seadusega lubatud ja/või nõutavas ulatuses ning
isikuandmete kaitset reguleerivatest seadustest tulenevaid nõudeid järgides. Seda üksnes
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ning üksnes neile andmete saajatele, kes kohustuvad neid
nõuetekohaselt kaitsma. Allpool on toodud erinevad näited, kes võivad veel teie isikuandmeid
lisaks Green IT-le töödelda.
•

Green IT-l on õigus seaduses lubatud ulatuses töödelda teie andmeid käesolevas
privaatsusteates toodud eesmärkidel ning ettevõtte juhtimis- ja äriotsuste tegemiseks.

•

Meie heaks töötavad koostööpartnerid ja tarnijad töötlevad teie andmeid Green IT nimel.
Kõnealused partnerid võivad töödelda isikuandmeid üksnes vastavalt antud juhistele ja
ulatuses, mis on vajalik meie vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.
Koostööpartnerite kasutamisel rakendame asjakohast hoolt tagamaks, et nad tegutsevad
käesoleva privaatsusteate kohaselt. Viidatud volitatud töötlejate hulka kuuluvad näiteks ITteenuse pakkujad, arvete edastamise teenusepakkujad, seadmete hoolduspartnerid,
kindlustusettevõtted ja logistikaettevõtted. Need kolmandad isikud ei või kasutada
isikuandmeid muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud teenuse osutamiseks.
Ettevõtted, kellega teeme koostööd, asuvad üldjuhul Eestis, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu
Majanduspiirkonnas, kuid üksikjuhtumitel võivad nad asuda ka väljaspool mainitud piirkondi.
Ka viimasel juhul võtame kasutusele asjakohased meetmed kindlustamaks, et teie õigus
isikuandmete kaitsele on jätkuvalt tagatud. Oma andmete edastamise kohta saate täpsemat
teavet tehes andmetega tutvumise päringu. Vastavalt koostööpartneritega sõlmitud
andmetöötluslepingutele võib teatud juhtudel rakenduda ka kaasvastutus, mis tähendab, et teie
isikuandmete töötlemise eest vastutavad nii Green IT kui meie koostööpartner. Sellisel juhul
kehtivad lisaks meie tingimustele ka koostööpartneri andmekaitse tingimused.

•

Juriidiliste, auditeerimise ja muud eriteenuste pakkujad, kohtutäiturid jne. Muudel
seaduses sätestatud või lubatud alustel.

•

Seoses ühinemiste ja omandamiste ning erinevate äritehingute ja üleandmistega.

7.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Infoturve ja isikuandmete nõuetekohase kaitse tagamine on meie jaoks äärmiselt olulised.
Rakendame vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et tagada andmete
terviklikkus, kättesaadavus ja konfidentsiaalsus. Need meetmed hõlmavad töötajate, teabe, ITtaristu, sisemiste ja avalike võrkude ja tehniliste seadmete kaitset. Erilist tähelepanu pöörame just
isikuandmete kaitsele. Teeme jõupingutusi, et rakendada turvameetmeid, mille eesmärk on
saavutada asjakohane andmekaitse tase ning seeläbi vältida isikuandmete avaldamist kõrvalistele
isikutele.
Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse nõuded, neile korraldatakse
isikuandmete kaitse koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Samuti on
meie koostööpartnerid (volitatud töötlejad) kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade
reeglite täitmise nagu Green IT. Ka nende töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete
täitmise eest.

8. Teie privaatsuse valikud ja õigused
Mida saate ise oma isikuandmete kaitsmiseks teha?

Olgugi, et Green IT-s pöörame suurt tähelepanu teie isikuandmete turvalisuse tagamisele, on ka
teil endal oluline roll selle eesmärgi täitmisel. Seega hoidke oma kontaktandmeid alati
ajakohasena. See aitab tagada, et teieni jõuab vajalik turvateave. Enne kolmandatele isikutele oma
isikuandmete avaldamist või nende sisestamist mõelge, kas olete teadlik, kes on andmete saaja ja
kui turvaliselt neid hoitakse.
Kui kahtlustate, et teie isikuandmeid on töödeldud vastuolus meie privaatsusteatega või teie
andmeid on avaldatud võõrastele isikutele, siis teavitage meid sellest esimesel võimalusel. Nii
saame lahendada olukorra võimalikult kiiresti ja aidata vähendada võimalikku kahju.
Millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega?
• Õigus tutvuda andmetega. Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida
Green IT töötleb ja säilitab. Samuti on teil õigus saada teavet järgmise kohta: andmete
töötlemise eesmärgid, isikuandmete liigid, andmete saajad või saajate kategooriad, kellele
on isikuandmeid avaldatud ning andmete säilitamistähtajad. Andmetega tutvumise
digitaalselt allkirjastatud avaldus palun saata info@greenit.ee. Meil on õigus sellistele
päringutele vastata 30 päeva jooksul.
•

Õigus andmete parandamisele. Kui olete oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid
või ebatäpseid isikuandmeid või teie isikuandmed on muutunud, siis saate neid alati muuta
või lasta parandada, saates digitaalselt allkirjastatud avaldus info@greenit.ee.

•

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“). Teatud juhtudel on teil õigus
paluda oma andmed kustutada. Näiteks siis, kui:
o isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või
muul viisil töödeldud;
o olete töötlemise suhtes esitanud vastuväite ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid
õiguspäraseid põhjuseid (teie huvid kaaluvad üles Green IT huvid);
o on tehtud kindlaks, et teie andmeid on kogutud ja/või töödeldud ebaseaduslikult;
o Green IT-l on seadusest tulenev kohustus andmed kustutada.
Täpsema info saamiseks ja avalduse/päringu esitamiseks saatke palun kiri info@greenit.ee.

•

Õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Teatud juhtudel on teil õigus oma
isikuandmete töötlemist piirata. Sellist õigust saab kasutada järgmistel juhtudel:
o isikuandmete õigsuse kontrollimiseks siis, kui olete nende õigsuse vaidlustanud;
o olete palunud oma andmete kasutamist ajutiselt piirata, kui teie taotlust kaalutakse;
o ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks;
o vajate isikuandmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
o olete esitanud vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ning soovite otsuse tegemiseni
vaidlusaluse andmetöötluse piirata.
Täpsema info saamiseks ja avalduse/päringu esitamiseks saatke palun kiri info@greenit.ee.

•

Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise suhtes
vastuväiteid juhul kui teie andmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel. Vastuväite
esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse,
välja arvatud juhul, kui meil on kaalukad ja õiguspärased põhjused teie andmete töötlemise

jätkamiseks. Õigust vastuväidete esitamiseks ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik
koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (nt oleme seisukohal, et isik on lepingut rikkunud
ja seetõttu peame enda õiguste kaitseks pöörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani
poole). Täpsema info saamiseks ja avalduse/päringu esitamiseks saatke palun kiri
info@greenit.ee.

9.

•

Õigus andmete ülekandmisele annab teile täiendava kontrolli oma isikuandmete üle.
Võimaldame teil saada struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus oma
isikuandmed või lasta need otse teisele teenusepakkujale (või vastutavale töötlejale)
edastada (eeldusel, et teisel teenusepakkujal on võimalik andmeid sellises vormingus vastu
võtta). Juhime tähelepanu, et Green IT ei saa tagada seda ega ole vastutav selle eest, et
teine teenusepakkuja on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma. Täpsema info
saamiseks ja avalduse/päringu esitamiseks kirjutage palun info@greenit.ee.

•

Õigus pöörduda Green IT või järelevalveasutuse või kohtu poole. Teil on alati õigus
oma privaatsusõiguste ja isikuandmete kaitsmiseks pöörduda meie, Andmekaitse
Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riigiasutus, mille poole saab
pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitsega seotud küsimustes.

Kuidas saate oma õigusi kasutada ja meiega ühendust võtta?

Kui soovite saada lisateavet oma isikuandmete kasutamise kohta või abi oma õiguste kasutamisel
võite alati pöörduda saates meile kirja aadressile info@greenit.ee.
Kui olete mures, et teie isikuandmeid on töödeldud hooletult või vastuolus privaatsusteates
esitatuga, võite sellest alati teada anda meie isikuandmete kaitse eksperdile aadressil
privacy@telia.ee.
Teil on õigus pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni (https://www.aki.ee/et) või kohtu poole, et
kaitsta oma privaatsusõigusi ja isikuandmeid.
Kui oleme teid nõuetekohaselt tuvastanud, registreerime teie taotluse ning anname teile teavet
võetud meetmete kohta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

10. Privaatsusteate muudatused
Anname endast parima, et privaatsusteade oleks ajakohane ja teile Green IT kodulehe kaudu alati
kättesaadav. Soovitame teil regulaarselt külastada meie kodulehte, millelt leiate alati
privaatsusteate värskeima versiooni. Samuti võime teid teavitada kõige olulisematest muudatustest
privaatsusteates e-posti teel või muul viisil.

Võtan ühendust eksperdiga
Andrus Hinrikus
Isikuandmete kaitse ekspert
privacy@telia.ee

