Elektroonilise veoselehe registri (EVR) kasutamise
leping
Teenuse kasutaja
Asutuse registrikood:
Asutuse nimi:
Aadress:
Kontakt telefon:
E-post üldiste teadete edastamiseks:
E-post arvete edastamiseks:

Asutuse peakasutaja (administraator)
Nimi:
Isikukood:
E-post:
Kontakt telefon:

JA teenuse osutaja

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, registrikoodiga 80014950, aadressiga
Toompuiestee 24, 10149, Tallinn, mida esindab volikirja alusel tegevjuht Henrik Välja
(edaspidi nimetatud „Teenuse osutaja“),

mida edaspidi nimetatakse Pool või koos Pooled, sõlmisid
käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud „Leping“):
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1.

LEPINGU EESMÄRK

1.1

Käesolev Leping sätestab Teenuse osutaja poolt hallatava elektroonilise veoselehe
registri“ (edaspidi „EVR“) kasutamise tingimused ja korra.
Kui Lepingu tingimused ei ole Teenuse kasutajale arusaadavad või Teenuse kasutaja
Lepingu tingimustega ei nõustu, on EVRi kasutamine keelatud. Lepingu sõlmimisega
nõustub Teenuse kasutaja kõikide Lepingus ja selle lisades toodud tingimustega ja
kohustub neid täitma.

1.2

2.

SÜSTEEMI KASUTAMINE JA TEENUSED

2.1

Teenuse osutaja annab Lepinguga Teenuse kasutajale õiguse kasutada EVRi selle
Lepingu järgse funktsionaalsuse piires.
Käesoleva Lepinguga saab Teenuse kasutaja üksnes Lepingus sätestatud ulatuses EVRi
kasutusõiguse, kuid ta ei omanda mis tahes autori- ega muid intellektuaalse omandi
õigusi. Teenuse kasutajail on muuhulgas keelatud EVRi ja EVRi aluseks olevat tarkvara
kopeerida, muuta, tõlkida, lahti võtta, pöördprojekteerida, pöördtransleerida, muul
viisil EVRi koodi välja võtta, samuti kasutada EVRi mis tahes muudel punktis 2.1
nimetamata eesmärkidel ja viisidel, välja arvatud juhul, kui õigus eeltooduks tuleneb
kehtivast seadusest ja Teenuse kasutaja täidab kõiki vastavas seaduses sätestatud
tingimusi.
Teenuse kasutajal ei ole õigust EVRi kasutamisega EVRi kuritarvitada, sealhulgas:
(a)
anda ligipääsu EVRi selleks volitamata isikutele;
(b)
kasutada EVRi ebaseaduslikel eesmärkidel või muudel eesmärkidel, milleks
EVR ei ole loodud;
(c)
kasutada EVRi viisil, mis häirib või kahjustab EVRi, sealhulgas EVRi aluseks
olevat tarkvara või EVRi haldavaid servereid;
(d)
kasutada EVRi viisil, mis rikub või hävitab EVRi sisalduvaid andmeid ja
muud informatsiooni;
(e)
edastada EVRi seda kahjustavaid või kahjustada võivaid viiruseid;
(f)
suurendada tahtlikult EVRi koormust, omamata selleks mõistlikku
põhjendust ja vajadust;
(g)
kasutada EVRi mis tahes muul viisil, mis võib kaasa tuua kahju tekkimise
Teenuse osutajale või teistele EVRi kasutavatele teenuse kasutajatele.
Teenuse kasutajal ei ole õigust ilma Teenuse osutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta
anda käesolevast Lepingust tulenevat EVRi kasutusõigust ega muid Lepingust
tulenevaid õigusi ja kohustusi üle mis tahes kolmandale isikule, vahendada EVRi
kolmandale isikule, samuti anda all-litsentse ega võimaldada muul viisil kolmandate
isikute juurdepääsu EVRile.

2.2

2.3

2.4

3.

JUURDEPÄÄS SÜSTEEMILE

3.1

Teenuse kasutaja esindaja määrab lepingu sõlmimisel EVRi Peakasutaja ning vastavalt
vajadusele teeb Teenuse osutajale ettepaneku lisada EVRi Kasutaja.
EVRi Peakasutaja ülesanneteks on enda esindatavale ettevõttele API võtmete ja
raportite genereerimine.
Juhul kui EVRi Kasutaja või EVRi Peakasutaja kuritarvitab EVRi või tema tegevusega
kaasneb muul põhjusel oht EVRi turvalisusele, stabiilsusele, töökindlusele või EVRi
sisalduvate andmete ja muu informatsiooni säilimisele ja kaitstusele või tema tegevus
on muul viisil vastuolus käesoleva Lepingu tingimustega, on Teenuse osutajal õigus,
ning Teenuse kasutajalt vastava kirjalikult või e-maili teel edastatud nõude saamise
korral ka kohustus ajutiselt sulgeda vastava EVRI Kasutaja ja EVRi Peakasutaja
juurdepääs EVRile kuni rikkumise kõrvaldamise ja edasise rikkumise ohu lõppemiseni.

3.2
3.3
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4.

SÜSTEEMI TURVALISUSE TAGAMINE

4.1

Pooled peavad tegema kõik endast oleneva, et tagada EVRi turvalisus, stabiilsus,
töökindlus ning EVRis sisalduvate andmete ja muu informatsiooni säilimine ja kaitse.
Kumbki Pool kohustub teist Poolt viivitamatult teavitama EVRi turvalisust, stabiilsust,
töökindlust, andmete säilimist või kaitstust kahjustada võivatest või muudest Lepingu
täitmisega seotud olulistest asjaoludest.
Teenuse osutaja peab tagama, et:
(a)
Volitusteta kolmandatel isikutel puudub ligipääs Teenuse kasutajat
puudutavatele andmetele EVRis; volitatud kolmandaks osapooleks võivad
seejuures olla vaid Teenuse kasutaja poolt liidese sertifikaadi jagamise teel
volitatud osapooled või riiklikud kontrollorganid.
(b)
EVRI Kasutajal ja EVRi Peakasutaja puudub ligipääs teiste EVRi kasutavate
teenuse kasutajate andmetele.
Teenuse osutaja peab samuti tagama, et igasugune Teenuse kasutajat puudutavate
andmete ja informatsiooni väljastamine EVRist toimub Lepinguga sätestatud
tingimustel ja korras, välja arvatud juhul, kui selline väljastamise kohustus tuleneb
õigusaktidest.

4.2

4.3

5.

EVRi KÄTTESAADAVUS. VIGADE PARANDAMINE

5.1

Teenuse osutaja tagab, et EVR on kättesaadav 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas,
välja arvatud punktis 5.2 nimetatud juhtudel ning punktis 5.3 sätestatud tingimustel
ja korras ette teatatud hooldus- ja arendustööde aegadel.
Vaatamata punktis 5.1 toodud üldisele eesmärgile, Teenuse kasutaja nõustub, et ükski
tarkvara ei tööta tõrgeteta ja sellest tulenevalt ei garanteeri Teenuse osutaja EVRi
absoluutset tõrgeteta toimimist, sh juhtudel kui tõrke põhjustas Teenuse kasutaja
riistvara või selle rike, Internetiühenduse probleem (v.a. Serveri ja Serveriruumi
internetiühendus), Internetivõrgu koormatus, häire või mittetoimimine või muud
Teenuse osutajast mitteolenevad asjaolud. Sellist EVRi mittetoimimist ei loeta Lepingu
tähenduses EVRi kättesaadavuse puudujäägiks ega Lepingu rikkumiseks.
Teenuse osutaja teavitab EVRi Peakasutajat plaanilistest hooldus- või arendustöödest,
millega võib kaasneda EVRi kättesaadavuse probleeme, ja nende tööde täpsest
algusajast ja eeldatavast kestvusest e-maili aadressile vähemalt eelneval tööpäeval,
enne vastavate hooldus- või arendustöödega alustamist. Teenuse osutaja lisab teated
kõigi selliste muudatuste osas, mis muudavad EVRi kasutamise korda, ka EVRi
veebilehele (www.veoseleht.ee), ka juhul kui need muudatused ei too kaasa
katkestust süsteemi töös. Plaaniliste hooldus- või arendustööde lubatud maksimaalne
kestvus kumulatiivselt ühes kalendrikuus on kuni 8 tundi.
Teenuse kasutaja teavitab EVRi kättesaadavuses ilmnevatest vigadest ja tõrgetest
Teenuse osutajat www.veoseleht.ee lehel märgitud kontaktide kaudu.
Katkestus(t)e kestus ühes kuus ei või ületada 8 tundi. Katkestuste hulka ei arvata
plaanilisi hooldustöid.
Vigade korral, mis takistavad küll EVRi nõuetekohast toimimist või elektroonilise
veoselehe põhiprotsessi funktsioonide teostamist, kuid mis ei ole Katkestused,
kohustub Teenuse osutaja asuma vea kõrvaldamisele hiljemalt vastava vea teate
saamise päevale järgneva kahe tööpäeva jooksul ning tegema kõik endast oleneva vea
kõrvaldamiseks hiljemalt viie tööpäeva jooksul veateate saamisest.
Teenuse kasutaja poolsed EVRi funktsionaalsuse arendamisega seotud ettepanekud,
soovitused jms vaatab Teenuse osutaja läbi esimesel võimalusel.

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7
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6.

SÜSTEEMI SISESTATUD ANDMED JA INFORMATSIOON

6.1

EVRi Peakasutaja ja EVRi Kasutaja sisestavad andmeid ning muud informatsiooni EVRi
täielikult omal vastutusel, jäädes ainuvastutavateks selliste andmete ja muu
informatsiooni õigsuse, seaduslikkuse, täielikkuse, kehtivuse, headele tavadele ja
kommetele vastavuse eest. Privaatsustingimused on sätestatud käesoleva lepingu
lisas 2.
Teenuse osutaja ei vastuta EVRi Peakasutaja ega EVRi Kasutaja poolse EVRi
kasutamise ning nende sisestatud mis tahes andmete ega muu sisestatud
informatsiooni õigsuse, seaduslikkuse, täielikkuse, kehtivuse ega headele tavadele või
kommetele vastavuse eest ega muude EVRi kasutamisega seotud kohustuste täitmise
eest.
Teenuse kasutajal on õigus Lepingu kehtivuse perioodil taotleda ja Teenuse osutaja on
kohustatud Hinnakirjas (punkt 7.1) toodud tasu eest väljastama Teenuse kasutajale
Lepingu tingimuste kohaselt säilitatud andmeid ja informatsiooni vormis, mis
võimaldab nendega tutvumist väljaspool EVRi.
Teenuse osutaja kasutab EVRi sisestatud admeid (välja arvatud isikuandmeid)

6.2

6.3

6.4

üldistatult ja statistilistel eesmärkidel, näiteks veoselehtede arv, perioodil veetud
kogused ning võib neid andmeid avalikustada.
7.

MAKSETINGIMUSED

7.1

Teenuse kasutaja tasub Teenuse osutajale käesoleva lepingu lisas 1 määratud
hinnakirjas (edaspidi „Hinnakiri“) sätestatud igakuist kasutustasu (edaspidi „Kuutasu“)
juhul, kui ta on kuu jooksul vastu võtnud vähemalt ühe veoselehe. Lisaks Kuutasule
maksab Teenuse kasutaja Hinnakirja kohaselt eraldi tellitud ning tasumisele kuuluvate
Teenuse osutaja poolt osutatud lisateenuste eest.
Teenuse osutaja esitab Teenuse kasutajale arve iga Teenuse osutamise kuule järgneva
kuu 7.-ks kuupäevaks.
Kõikidele Lepingus toodud hindadele lisandub käibemaks.
Arve esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja saadetakse Teenuse
kasutaja poolt määratud asutuse e-posti aadressile või tehakse kättesaadavaks
Teenuse osutaja veebikeskkonna vahendusel.

7.2
7.3
7.4

8.

POOLTE VASTUTUS

8.1

Pooled vastutavad Lepingus sätestatud kohustuste süülisel rikkumisel Lepingu ja
õigusaktidega sätestatud ulatuses ja korras.
Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei peeta
lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatu jõuna
käsitavad pooled võlaõigusseaduse §-s 103 lg 2 nimetatud asjaolusid. Pool, kelle
tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude
tõttu, on kohustatud sellest kohe kirjalikult teatama teisele poolele. Vääramatu jõu
asjaolude ilmnemisel pikenevad kohustuste täitmise tähtajad nimetatud asjaolude
esinemise perioodi võrra. Pool peab vääramatu jõu asjaolude äralangemisel lepingut
täitma asuma. Kui vääramatu jõu asjaolude tõttu on lepingukohustuste täitmine
takistatud enam kui 2 (kaks) kalendrikuud järjest, võivad pooled lepingu lõpetada.

8.2

9.

LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE

9.1

Leping jõustub alates selle allkirjastamisest selleks õigustatud isiku poolt või selleks
õigustatud isiku poolt vastavas keskkonnas samaväärse kinnituse andmisest.
Leping on sõlmitud tähtajatult.

9.2
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9.3
9.4
9.5

9.6

9.7
9.8
9.9

10.

Lepingu võib Poolte kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.
Kumbki Pool võib Lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette
vähemalt kolm kuud.
Teenuse kasutajal on õigus Leping ilma etteteatamise tähtajata erakorraliselt
ühepoolselt üles öelda, esitades Teenuse osutajale vastavasisulise kirjaliku
ülesütlemisavalduse, kui:
(a)
Teenuse osutaja on oluliselt rikkunud Lepingust tulenevat Teenuse osutaja
kohustust ning ei ole rikkumist ja selle tagajärgi kõrvaldanud Teenuse
kasutaja poolt kirjaliku teatega antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul;
või
(b)
Teenuse osutaja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, välja
kuulutatud pankrot või Teenuse osutaja ise teatab kas Teenuse kasutajaile
või kolmandale isikule temal esinevatest ajutistest või püsivatest
makseraskustest.
Teenuse osutajal on õigus Leping ilma etteteatamise tähtajata erakorraliselt
ühepoolselt üles öelda, esitades Teenuse kasutajale vastavasisulise kirjaliku
ülesütlemisavalduse, kui:
(a)
Teenuse kasutaja on viivitanud Lepingust tulenevate arvete tasumisega
kolmel järjestikusel korral üle maksetähtaja;
(b)
Teenuse kasutaja on viivitanud Lepingust tuleneva mis tahes üksiku makse
tasumisega enam kui 30 kalendripäeva;
(c)
Teenuse kasutaja rikub punktis 2.4 toodud kohustusi; või
(d)
Teenuse kasutaja on oluliselt rikkunud Lepingust tulenevat Teenuse
kasutaja kohustust ning ei ole rikkumist ja selle tagajärgi kõrvaldanud
Teenuse osutaja poolt kirjaliku teatega antud mõistliku täiendava tähtaja
jooksul.
Lepingu ülesütlemine mis tahes alusel ei lõpeta Teenuse kasutaja kohustust täita seni
tasumata maksekohustused.
Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult ja need kehtivad üksnes siis, kui need
on allkirjastatud Poolte volitatud esindajate poolt.
Kui tehnoloogilistest, õigusaktidest tulenevatel või muudel mõjuvatel põhjustel tekib
Teenuse osutajal vajadus ühepoolselt muuta käesoleva Lepingu tingimusi, siis teavitab
Teenuse osutaja Teenuse kasutajat Lepingu tingimuste muutmise vajadusest
vähemalt 3 kuud ette. Juhul kui Teenuse kasutaja ei aktsepteeri Lepingu tingimuste
muudatusi, on Teenuse kasutajal õigus Leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda,
edastades kirjaliku ülesütlemisteate kolmekümne (30) päeva jooksul alates Lepingu
muutmise soovi saamisest. Sellisel juhul lõpeb Leping alates Lepingu tingimuste
muutumise päevast. Juhul kui Teenuse kasutaja Lepingut käesolevas punktis
sätestatud viisil üles ei ütle, loetakse ta muudatustega nõustunuks ja Leping kehtib
edasi muudetud redaktsioonis.
TEATED

Lepingu alusel edastatav Teenuse kasutaja poolne teade ja muu kommunikatsioon loetakse
nõuetekohaselt esitatuks, kui see on koostatud kirjalikult eesti keeles, edastatud Teenuse
kasutaja e- mailiaadressile ja kui adressaadiks olev Pool on kinnitanud mõistliku aja jooksul
vastava e-maili saamist.
11.

LÕPPSÄTTED

11.1

Pooled lepivad kokku, et Teenuse osutajal on õigus anda EVR ja sellega seotud õigused
ning kõikide Teenuse kasutajatega sõlmitud lepingud, sh käesolev Leping, üle
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11.2

kolmandale isikule, jäädes seaduses sätestatud korras ja ulatuses vastutama
üleantavate kohustuste täitmise eest.
Lepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lepingu täitmisel tõusetuvad
vaidlused
lahendatakse
Pooltevaheliste
läbirääkimiste
teel.
Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus esimese astme kohtuna Harju Maakohtus.

Lepingu lisa 1
Hinnakiri
Teenus
EVRi kasutamise kuutasu veoselehe saajale
(rakendatakse vaid juhul, kui veoselehe saajale on
vähemalt üks veoseleht kuu jooksul sihtkohta jõudnuks
märgitud).
Tasu iga e- veoselehe väljastamise eest saajale (EVRi
finantseerijale*)

Tasu iga e- veoselehe väljastamise eest saajale (EMPLi
liige, kes ei ole EVRi finantseerija**)

Tasu iga e- veoselehe väljastamise eest saajale
(tavakasutaja, kes ei kuulu eelnevate punktide alla)
Lisatasuliste tööde (sh. EVRis olevate andmete
edastamine Teenuse kasutajale) tunnihind tööajal

Hind (ilma km-ta)

7 EUR

0,15 EUR

0,35 EUR

1 EUR
50 EUR

* EVRi finantseerija on isik, kes on sõlminud Teenuse osutajaga vastava lepingu EVRi
arendamisega seotud kulude katmiseks.
** EMPL-i liikmed avaldatakse kodulehel www.empl.ee, liikme soodushinna õigus kehtib
ettevõttel liikmelisuse perioodi vältel, s.t. alates liikmeks vastu võtmisest kuni liikmelisuse
lõpetamiseni.
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Lepingu lisa 2
Privaatsustingimused
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

7
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Isikuandmed on andmed, mida kogutakse teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks,
isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.
Isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, registrikood
80014950, aadress Harju maakond, Tallinn Toompuiestee 24, 10149, e-posti aadress
info@empl.ee, kontakttelefon +372 656 7643.
Vastutav töötleja ei töötle Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679
määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.
Isikuandmeteks on isikute identifitseerimist ja teistest samanimelistest isikutest
eristamist võimaldavad isikuandmed- eesnimi, perekonnanimi ja isikukood ning
kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress ning elukoha – ja asukoha aadress).
Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid Lepingu täitmiseks või seadusest tulenevalt.
Isikuandmete töötlemine toimub Lepingu täitmiseks alates lepingueelsest suhtlusest,
koostöösuhte loomiseks, arendamiseks ja hoidmiseks ning arveldamiseks ja teenuse
osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamiseks, sh info edastamine,
olukordade lahendamine.
Seadusest tulenevalt on töötlemise eesmärk raamatupidamine (sealhulgas
alusdokumentide säilitamine), Andmekaitse inspektsiooni ja andmesubjekti
teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest ning avaliku võimuorgani ja
riigiasutuse infopäringule vastamine.
Kui isik on EVRiga liitunud ja käesoleva lepingu allkirjastamisega andnud nõusoleku
isikuandmete töötlemiseks, on vastutaval töötlejal õigus töödelda isikuandmeid
Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 6(1)(b) alusel Teenuse
kasutaja ja vastutava töötleja vahel sõlmitud lepingu täitmiseks. Metsavedude puhul
võetakse isikuandmete töötlemise aluseks ka keskkonnaministri 21.12.2006 määrus
nr 84 “Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile ja
veoselehele esitatavad nõuded ning müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali
kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm”.

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

Vastutav töötleja tagab isikuandmete kaitse läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja
infotehnoloogiliste turvameetmete. Vastutav töötleja kinnitab, et kasutusele on võetud
kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks ja et isikuandmete töötlemisel
piirdutakse vähimaga, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.
Vastutav töötleja kinnitab, et kasutusele on võetud meetmed, et kaitsta andmete
töötlemise ruume ja IT-süsteeme tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ning
voolukatkestuste eest.
Väljastpoolt pääsevad andmetele ligi isikud, kes osutavad vastutavale töötlejale
teenuseid ehk IT haldus- ja hooldusteenuse teenuse pakkuja, veebilehe haldaja ning
avalikud võimuorganid ja valitsusasutused (vastutav töötleja edastab andmeid ainult
juhul, kui seadus kohustab seda tegema).
Vastutav töötleja ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa majanduspiirkonda ega
riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle
järglasdokumendiks oleva isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 45
lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.
Vastutav töötleja tagab EVRi sisestatud andmete ja informatsiooni säilimise vähemalt
7 aastat või seaduses sätestatud pikema kohustusliku andmete säilitamise aja jooksul.
Vastava kohustuse täitmise tagamiseks teeb vastutav töötleja vähemalt kord
ööpäevas varukoopiad EVRi sisestatud andmetest ja informatsioonist ning säilitab
varukoopiat väljapool EVRi opereerivat serverit.
Vastutav töötleja võimaldab ligipääsu isikuandmetele ainult vastava juhendamise
saanud töötajatel, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on
vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide
saavutamiseks või isikutele, kellele vastav õigus laieneb õigusaktiga.
Isikul on õigus tutvuda tema kohta vastutava töötleja valduses olevate
isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.
Isikul on õigus igal ajal esitada pretensioone oma isikuandmete töötlemise kohta, sh
nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise lõpetamist, kogutud isikuandmete
kustutamist, parandamist või piiramist, esitada vastuväide oma isikuandmete
töötlemisele ja nõuda isikuandmete ülekandmist, kui selline õigus tuleneb Euroopa
Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest või
muust asjakohasest õigusaktist.

12.

Vastutav töötleja lõpetab isiku taotluses märgitud ulatuses isikuandmete
töötlemise esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast
isikult isikuandmete töötlemise lõpetamise, muutmise või isikuandmete
kustutamise taotluse saamisest, välja arvatud juhul kui isikuandmete
säilitamise nõue tuleneb õigusaktist. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta
enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise
õiguspärasust. Kui isikuandmete säilitamise nõue tuleneb õigusaktist, siis
säilitab vastutav töötleja andmeid kuni sätestatud tähtaja lõpuni ning
kustutab need seejärel isikuandmete töötlemise lõpetamise või
isikuandmete kustutamise taotluse alusel.

12.1

Kui isik leiab, et vastutav töötleja on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi
või ta soovib oma andmete muutmist/kustutamist, on tal õigus pöörduda rikkumise
lõpetamise või muutmise/kustutamise nõudega vastutava töötleja poole aadressil

8

Sensitivity: Internal

12.2
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info@empl.ee. Isikul on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse
Inspektsiooni poole.
Kasutades EVRi on teenuse kasutajad käesolevate põhimõtete ja tingimustega
tutvunud ning nendega nõustunud.
Vastutav töötleja jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta,
teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

