
Nimi Nimi Nimi
Aadress Aadress Aadress

Epost Epost Epost
Telefon Telefon Telefon

Töötlemise eesmärk
Kaasvastutava töötleja 
nimi ja kontaktandmed 

(kui kohaldub)
Andmesubjektide kategooriad Isikuandmete liigid Vastuvõtjate kategooriad

Kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonide 

nimed, kellele isikuandmeid 
edastatakse (kui kohaldub)

Kolmandatesse riikidesse või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 

erandliku edastamise kaitsemeetmete kohta 
koostatud dokumendid (kui kohaldub)

Andmete säilitustähtajad
Tehniliste ja korralduslike turvameetmete 

üldine kirjeldus

Vastutav töötleja
Nimi ja kontaktandmed Andmekaitsespetsialist (kui on määratud) Esindaja (kui on määratud)

Artikkel 30 kohane töötlemistoimingute register



Nimi Nimi Nimi
Aadress Aadress Aadress

Epost Epost Epost
Telefon Telefon Telefon

Töötlemise eesmärk
Kaasvastutava töötleja 
nimi ja kontaktandmed 

(kui kohaldub)
Andmesubjektide kategooriad Isikuandmete liigid Vastuvõtjate kategooriad

Kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonide 

nimed, kellele isikuandmeid 
edastatakse (kui kohaldub)

Kolmandatesse riikidesse või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
erandliku edastamise kaitsemeetmete 

kohta koostatud dokumendid (kui 
kohaldub)

Andmete säilitustähtajad
Tehniliste ja korralduslike turvameetmete 

üldine kirjeldus

palgaarvestus töötajad nimi, sünniaeg/isikukood
palgaarvestus töötajad pangakonto nr

palgaarvestus töötajad maksuandmed

personaliarvestus töötajad kontaktandmed
personaliarvestus töötajad puhkuseandmed

personaliarvestus töötajad haiguspäevade andmed

tööle värbamine valituks osutunud kandidaat

kontaktandmed, haridus, 
kvalifikatsioon, hobid, 

keeleoskus.
Töölepingus olevad andmed

Nt soovitaja, kandideerinud isik, 
riiklikud registrid, andmekogud

Töölepinguid säilitatakse 10 a. alates 
lepingu lõpetamisest (alus - 

töölepinguseadus)

tööle värbamine
mitte valituks osutunud 

kandideerijad

kontaktandmed, haridus, 
kvalifikatsioon, hobid, 

keeleoskus
Kandideerinud isik

CV-sid säilitatakse üks aasta alates 
äraütlevast otsusest (alus - võrdse 

kohtlemise seadus)

toote, teenuse müük klient kontaktandmed
Volitatud töötlejad: logistikaettevõtted, 

inkassoettevõtted, turundusettevõte

toote, teenuse müük klient ostuajalugu

toote, teenuse müük klient arveinfo
Volitatud töötleja: 

raamatupidamisettevõte
Arveid säilitatakse 7 a. (alus - 

raamatupidamisseadus)
Andmed säilitatakse ja edastatakse 

krüpteeritult

Riiklikud registrid, andmekogud (nt 
töötukassa, haigekassa)

Töölepinguid säilitatakse 10 a. alates 
lepingu lõpetamisest (alus - 

töölepinguseadus)

Infosüsteemidel id kaardi või mobiil id-ga 
autentimine, kasutusõigus tagatud eelneva 

autoriseerimisega. Juurdepääsuõigusega 
isikutering sisedokumentidega reguleeritud. 

Paberdokumendid seifis. Andmeedastus 
vastuvõtjatega krüpteeritud

Infosüsteemidel id kaardi või mobiil id-ga 
autentimine, kasutusõigus tagatud eelneva 

autoriseerimisega. Juurdepääsuõigusega 
isikutering sisedokumentidega reguleeritud. 

Paberdokumendid seifis. Andmeedastus 
vastuvõtjatega krüpteeritud

Vastutav töötleja
Nimi ja kontaktandmed Andmekaitsespetsialist (kui on määratud) Esindaja (kui on määratud)

Artikkel 30 kohane töötlemistoimingute register

pank, riiklikud registrid, andmekogud 
(nt maksuamet), 

raamatupidamisettevõte


