
UUDISKIRJADEGA LIITUJATE PRIVAATSUSTEADE 

Teie isikuandmete kaitse on PwC Eesti ühingute (edaspidi PwC või meie) jaoks väga oluline. Käesolevas 
privaatsusteates kirjeldame, kuidas ja miks me isikuandmeid kogume ja kasutame ning anname teavet teie 
õiguste kohta. Võime kasutada meile edastatud isikuandmeid käesolevas privaatsusteates kirjeldatud 
eesmärkidel või teile isikuandmete kogumise ajal avaldatud eesmärkidel. 

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 

Isikuandmete kogumisel ja kasutamisel on meie põhimõtteks olla läbipaistev isikuandmete töötlemise 
põhjuste ja viiside osas.   

Turvalisus 

Suhtume tõsiselt kõigi enda valduses olevate andmete turvalisusesse. Järgime rahvusvaheliselt 
tunnustatud turvastandardeid ja meie klientide konfidentsiaalsete andmetega seotud infoturbe 
juhtimissüsteem on eraldi sertifitseeritud ning vastab ISO/IEC 27001: 2013 nõuetele. Selleks, et tagada 
andmete kaitse, konfidentsiaalsus ja turvalisus, on meil kasutusel vastav põhimõtete, protseduuride ja 
väljaõppe raamistik. Andmete turvalisuse tagamiseks võetavate meetmete asjakohasust hindame ja 
kontrollime korrapäraselt. 

Isikuandmete kasutamine 

Teie isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel: 

● Teie valitud uudiskirja(de) saatmiseks
● Meie äri ja teenuste arendamiseks
● Meie ja meie teenuste kohta informatsiooni jagamiseks

Töötlemise õiguslik alus 

Eelnimetatud eesmärkide puhul töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel. 

Andmete säilitamine 

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on eespool nimetatud eesmärkidel vajalik või kuni te oma 
nõusoleku tagasi võtate. 

Millal ja kuidas jagame isikuandmeid 

Jagame isikuandmeid kolmandate isikutega vaid siis, kui see on õiguslikult lubatud. Kolmandate isikutega 
andmete jagamisel rakendame lepingulisi kokkuleppeid ja turvamehhanisme, et kaitsta andmeid ja järgida 
meie andmekaitse-, konfidentsiaalsus- ja turvastandardeid.  

Oleme osa ülemaailmsest ühingute võrgustikust ja, sarnaselt teistele professionaalsete teenuste 
pakkujatele, kasutame äri toimimiseks teistes riikides asuvate kolmandate isikute abi. Selle tulemusena 
võib aeg-ajalt olla vajalik isikuandmete edastamine meie ja teie asukohariikidest erinevatesse riikidesse. 

Võttes arvesse, et isikuandmete töötlemist reguleerivad Euroopa Liidu (EL) õigusnormid, palume 
arvestada, et piiriülesed edastused võivad hõlmata ka riike väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) 
ja riike, kus ei kehti seadused, mis tagaksid isikuandmetele samaväärse kaitse. Oleme võtnud kasutusele 
meetmed, et tagada isikuandmete piisavalt turvaline edastamine ja veenduda, et kõik isikuandmete 
edastamised EMP-st väljapoole toimuksid õiguspäraselt. Kui edastame isikuandmeid EMP-st väljaspool 
asuvasse riiki, mille puhul ei ole Euroopa Komisjon leidnud, et see tagab isikuandmete piisava kaitse, 
toimub edastus kokkuleppe alusel, mis hõlmab EL-i nõudeid isikuandmete edastamiseks EMP-st 



väljapoole, näiteks Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingu tüüptingimuste alusel. Euroopa Komisjoni 
heakskiidetud lepingu tüüptingimused on kättesaadavad siin. 

Meie valduses olevaid isikuandmeid võidakse edastada järgmistele kolmandatele osapooltele: 

 Teised PwC võrgustikku kuuluvad ühingud.

Üksikasjaliku teabe saamiseks PwC võrgustikku kuuluvate ühingute asukohtade kohta leiate siit.
Võime isikuandmeid vajadusel jagada teiste PwC võrgustikku kuuluvate ühingutega
administratiivsetel eesmärkidel.Meie ärikontaktid on nähtavad ka PwC kasutajatele teistes PwC
võrgustikku kuuluvates ühingutes, et nad saaksid lisateavet neid huvitava kontakti, kliendi või
võimaluse kohta.

 Organisatsioonid, kes pakuvad meile rakendusi/funktsioone, andmetöötlus- või IT-teenuseid.

 Kasutame kolmandate isikute abi teenuste osutamisel ja meie ettevõttesiseste IT-süsteemide
varustamiseks, töös hoidmiseks ja haldamiseks. Näiteks IT-, pilvepõhise tarkvara- 
identiteedihaldus-, majutus- ja haldus-, andmeanalüüsi-, andmevarunduse, infoturbe- ja
säilitamisteenuste pakkujad. Pilvetaristut toitvad ja selle toimimist hõlbustavad serverid
paiknevad turvalistes andmekeskustes üle kogu maailma ning isikuandmeid võidakse hoida
ükskõik millises neist.

 Organisatsioonid, kes muul viisil toetavad meid kaupade, teenuste või teabe tarnimisel.

 Audiitorid ja muud professionaalsed nõustajad.

 Õiguskaitse- või muud valitsusasutused ja järelevalveasutused või muud kolmandad isikud, kui
see on õigusaktide alusel nõutav ja toimub vastavalt nõuetele.

 Aeg-ajalt saame taotlusi kolmandatelt isikutelt, kellel on õigus isikuandmetega tutvuda, näiteks et
kontrollida, kas järgime kohalduvaid õigusakte, uurida väidetavat kuritegu või kehtestada,
kasutada ja kaitsta õigusi. Edastame isikuandmeid vaid siis, kui see on kohalduva õiguse alusel
lubatud.

Vastutav töötleja ja kontaktandmed 

Koolitusinfo ja maksuteadete uudiskirjade puhul on teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks Aktsiaselts 
PricewaterhouseCoopers, õigusuudiste uudiskirja puhul Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal 
OÜ.  

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsusteate või selle kohta, kuidas ja miks me isikuandmeid töötleme, 
võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga järgmistel kontaktandmetel: 

Aadress: Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, Eesti 

E-post: ee_legal@pwc.com

Teie õigused ja nende kasutamine 

Teil on oma isikuandmete suhtes teatud õigused ja meil kui vastutaval töötlejal on kohustus nende õiguste 
rakendamist võimaldada. Anname järgnevalt lisateavet teie õiguste ja nende kasutamise kohta. 

 Ligipääs isikuandmetele

Teil on õigus pääseda ligi meie kui vastutava töötleja valduses olevatele isikuandmetele. Seda õigust saab 
kasutada, kui saadate meile e-kirja aadressil ee_legal@pwc.com või kasutate spetsiaalset vormi, mille 
leiate siit ja siit.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-governance/legal-entities.html
mailto:ee-privacy@ee.pwc.com
mailto:ee-privacy@ee.pwc.com
https://www.pwc.com/ee/en/home/assets/Andmesubjekti%20juurdep%C3%A4%C3%A4su%20taotlemise%20vorm_PwC%20EE_2018.pdf
https://www.pwc.com/ee/en/home/assets/Volitus%20andmesubjekti%20juurdep%C3%A4%C3%A4su%20taotluse%20juurde_PwC%20EE_2018.pdf


 Isikuandmete muutmine

Kui soovite meile edastatud isikuandmeid uuendada, võite saata meile e-kirja aadressil 
ee_legal@pwc.com või kui see on vajalik, siis võtta meiega ühendust veebilehel oleva 
registreerimisvormi kaudu. 

Kui meid on teavitatud sellest, et meie töödeldavad isikuandmed ei ole enam ajakohased ja nende 
muutmine on võimalik, teeme neisse vajadusel parandusi teie edastatud uuendatud teabe põhjal. 

 Nõusoleku tagasivõtmine

Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku 
tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Kui 
soovite isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtta, saatke meile e-kiri aadressil 
ee_legal@pwc.com.  

 Õigus isikuandmete töötlemist piirata või sellele vastuväiteid esitada

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemist igal ajal piirata või sellele vastuväiteid esitada, kui see on 
põhjendatud tulenevalt konkreetsest olukorrast, v.a juhul, kui õiguslik alus meiepoolseks töötlemiseks 
vastavas ulatuses tuleneb seadusest. Selleks saatke meile e-kiri aadressil ee_legal@pwc.com.  

Sellisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi ega piira nende töötlemist, v.a juhul, kui suudame tõendada, 
et töötlemiseks või õiguslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks on kaalukas õiguslik 
põhjendus. 

 Muud andmesubjekti õigused

Käesolev privaatsusteade on mõeldud teabe andmiseks selle kohta, milliseid isikuandmeid teie kohta 
kogume ja kuidas neid kasutame. Lisaks eespool mainitud ligipääsu-, muutmis- ja piiramisõigusele või 
töötlemisele vastuväidete esitamise õigusele võib teil olla muid õigusi seoses meie valduses olevate 
isikuandmetega, näiteks kustutamisõigus või andmete ülekandmise õigus.     

Kui soovite nimetatud õigusi kasutada, saatke meile e-kiri aadressil ee_legal@pwc.com. 

 Kaebused

Loodame, et selleks ei ole vajadust, kuid kui soovite esitada kaebuse oma isikuandmete kasutamise kohta, 
saatke meile oma kaebuse detailid e-kirjaga aadressil ee_legal@pwc.com. Vaatame läbi kõik saadetud 
kaebused ja vastame neile.    

Teil on lisaks õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtu poole. Täiendava 
informatsiooni saamiseks oma õiguste ning Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse esitamise kohta saate 
Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt http://www.aki.ee/et/inspektsioon/poordu-inspektsiooni-poole.  

Käesoleva privaatsusteate muudatused 

Mõistame, et läbipaistvuse tagamine on pidev vastutus, mistõttu kontrollime, täiendame ja värskendame 
käesolevat privaatsusteadet regulaarselt. 

Käesolevat privaatsusteadet uuendati viimati 10.12.2018. 
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