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Tööle kandideerija isikuandmete töötlemine 
 

Compensa Life Vienna Insurance Group SE mõistab privaatsuse olulisust. Teeme kõik, et kaitsta neid 

isikuandmeid, mida töötleme nii oma teenuste osutamise kui ka uute töötajate värbamise käigus. 

Privaatsusteade kirjeldab, kuidas me kogume, kasutame ja jagame Teie isikuandmeid, ning aitab Teil saada 

ülevaadet sellest, millised on Teie õigused oma andmetega seoses. 

Isikuandmete vastutav töötleja 
Isikuandmete vastutav töötleja on Compensa Life Vienna Insurance Group SE (registrikood 10055769, aadress 

Narva mnt 63/2, Tallinn 10120, Eesti (edaspidi Compensa, kindlustusandja või meie). 

Milliseid andmeid, kust, millisel eesmärgil ning alusel kogume? 
Kandidaatide kohta töötleme järgmisi andmeid: 

• Isikut tõendavad andmed, näiteks nimi, isikukood, sünniaeg. 

• Kontaktandmed, näiteks telefoninumber, aadress, e-posti aadress. 

• CV andmed, näiteks andmed hariduse, kvalifikatsiooni, töökogemuse, oskuste, teadmiste ning huvide 

kohta. 

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest 

• Teie esitatud avaldused ja muud dokumendid (avaldus, CV, lisadokumendid jne) 

• Vestlused ning kohtumised Teiega 

• Värbamisfirmad (näiteks testitulemused, vms) 

• Muud isikud, näiteks Teie poolt värbamisprotsessis esitatud soovitajad. 

Töötleme Teie andmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel: 

• Töölepingu sõlmimiseks ning täitmiseks, sh Teie kvalifikatsiooni ja ametikohale sobivuse hindamiseks. 

• Enda õiguste kaitseks, näiteks edastamaks andmeid oma advokaatidele või kohtule. Andmete 

töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi. 

• Teie nõusolekul selleks, et kutsuda Teis osalema tulevastel töökonkurssidel. 
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Isikuandmete jagamine 
Me jagame Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega vaid juhul, kui meil on selleks põhjus ning õigus. 

Näiteks võime värbamisprotsessis kasutada värbamis- või testimisfirmade teenust, et paremini hinnata Teie 

kvalifikatsiooni ning ametikohale sobivust.   

Juhul kui sellist võimalust kasutame, teavitame sellest ning ka teenuseosutajast Teid eelnevalt.  

Valime oma teenusepakkujaid hoolikalt ning sõlmime lepingud vaid nendega, kes suudavad pakkuda piisavat 

kindlust, et andmed on kaitstud. Selleks oleme välja töötanud põhjalikud andmekaitsenõuded, mis hõlmavad nii 

tehnilisi kui organisatoorseid andmekaitsemeetmeid. Kõigi teenusepakkujatega sõlmitakse leping. 

Isikuandmete säilitamine 
Me säilitame Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik selleks, et täita andmete töötlemise eesmärk, kaitsta meie 

õiguseid või nii kaua, kui seda nõuavad seadused. Värbamise korral tähendab see ajavahemikku, mis hõlmab 

kogu värbamiskonkursi, välja valitud töötajale kohaldatava katseaja ning aja, mille jooksul meie otsust võib 

vaidlustada. 

Teie õigused 
Oma isikuandete töötlemisega seonduvate õigustega saate tutvuda meie üldise privaatsusteate abil, mis asub 

aadressil www.compensalife.ee/privaatsus. Samast dokumendist leiate ka vajalikud kontaktid nende õiguste 

kasutamiseks. 

 


