Movek Grupp privaatsuspõ himõ tted andmete tö ö tlemisel alates
25.04.2018a
Privaatsuspõ himõ tted selgitavad kuidas toimub isikuandmete kä itlemine, mida kogume oma
klientidelt meie andmebaasidesse. Andmete tö ö tlemisel kasutame Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu
kehtivaid seaduseid.
Movek Grupp tö ö tleb isikuandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse
lubamatu võ i ebaseadusliku tö ö tlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hä vimise võ i kahjustamise
eest, kasutade selleks vastavaid tehnilisi võ i korralisi meetmeid.
Andmeid kasutatakse vaid nendel eesmä rkidel mille jaoks nad on kogutud ja neid andmeid ei
kasutata viisil mis ei ole nende eesmä rkidega kooskõ las.
Isikuandmete tö ö tlemiseks kasutatakse volitatud tö ö tajaid, kes garanteerivad et rakendavad
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil et tö ö tlemine vastab isikuandmete
seadustes sä testatud nõ uetele ja tagab andmesubjektide õ iguste kaitse.
Kä esolevad Pirivaatsuspõ himõ tted kehtivad Movek Grupp tö ö tajate , klientide ja pakkumiste
tegemisega meile teadasaavate andmete kohta.
Andmed mida kogutakse.
Kontaktandmed- e-posti aadress, telefoni nr, aadress, kirjavahetuse andmed. Makse ja
finantsandmed nagu arveldusarve number ja makse info.
Andmed mida tö ö tajad annavad tö ö lepingu vormistamisel ja tö ö tamise ajal. Kliendikontaktide
andmed pakkumiste vormistamiseks, klientide andmed tö ö de teostamise dokumentatsioonis ja
remondi ning hooldustö ö de andmebaasides.
Andmete tö ö tlemiseks kü sime luba tö ö tajatelt tö ö lepingu vomistamisel ja juba tö ö lepingu sõ lminud
tö ö tajatelt Privaatsuspõ himõ tete kasutusele võ tul alates 25.04.2018a.
Hinnapä ringuid esitavaid klientidelt anname vastava invo e-maili teel vastates nende pä rnigutele.
Klientidelt kü sitakse luba ü leandmise vastuvõ tu aktiga ja remondi ning hooldustö ö de aktiga.
Privaatuspõ himõ tted nä idatakse ü laltoodud dokumentides viitena meie kodulehele. Alati võ ib kas
tö ö taja võ i hinnapä ringu esitaja võ i klient esitada eraldi pä ringu Privaatsuspõ himõ tete info
saamiseks privaatsele e-maili aadressile. Privaatsuspõ himõ tted on toodud ä ra ka meie kodulehel
erinevates keeltes.
Kä esolevas Privaatsuspõ himõ tetes tä hendavad isikuandmed andmeid mille põ hjal saam Teid
tuvastada. Isikuandmeteks ei loeta andmeid mis ei saa isku tuvastamiseks kasutada.
Tö ö taja ,pakkumiste tegija võ i klient ja partnerid võ ivad nõ uda et isikuandmeid ei avaldata kuid
andmed mida Movek Grupp kü sib ja vajab on ette nä htud tö ö tajatel seadusega nõ utud andmed
lepingute vormistamiseks ja hinnapä rnigute ja klintide andmed neile teenuste osutamiseks. Vajaliku
teave puudumine ei võ imalda meil vastavat teenust osutada. Isikuandmete õ igsuse eest vastutab
tö ö taja, hinnapä ringu tegija partner võ i klient ise.
Andmeid kasutatakse õ iguslikul alusel jä rgnevatel eesmä rkidel.
Tö ö tajate andmeid kasutatakse lepingute sõ lmimisel, palgaarvestuses ja tö ö korralduslikel
eesmä rkidel. Hinnapä ringute tegijate ,partnerite ja klientide andmeid kasutatakse vastavate
teenuste osutamisel. Arvete ja maksete info on vajalik teenuste osutamiseks.
Movek Grupp ei salvesta ei tavatelefoni ega mobiilikõ nesid.
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Klinetide rahaliste kohustuste tä itmisega viivitamisel edestatakse vajadusel info võ lgnevuse
andmetega- ees ja perekonnanimi, arve info andmete ja võ lgnevuse summaga, mä ksehä irete
tö ö tlejate andmebaasidele. Andmed edastatakse vastavas andmebaasis , juhul kui võ lgnevus on
likvideeritud on kliendil õ igus nõ uda isikuandmete tö ö tlemise lõ petamist võ lgnevust kä vitlevas
andmebaasis.
Isikuandmete tö ö tlejad omavad privaatsuspõ himõ tetele vastavaid juhendeid andmete tö ö tlemisel.
Isikuandmeid hoitakse erinevates pilveteenustes kaitstuna mitte volitatud isikute ligipä ä su eest.
Isikuandmete tö ö tlejad vastutavad vastavalt EV seadustele privaatsuspõ himõ tete rikkumise eest.
Movek Grupp sä ilitab isikuandmeid tö ö tajate kohta vastavalt seadusele, klientide kohta
kliendilepingu lõ petamiseni võ i teenuste osutamisest loobumiseni võ i kirjaliku soovi korral.
Isikuandmed kasutatakse kindlasti vä hemalt kliendile mü ü dud seadmete garantiiperioodid lõ puni.
Movek Grupp võ ib teha kä sitletavatest andmetest koopiaid ka kaitstud seadmetesse, mis kuuluvad
hä vitamisel seadme kasutaja vahetusel võ i seadme andmekandjate vahetamisel, amortiseerumisel
jne.
Privaatsuspõ himõ tted kehtivad ka ettevõ ttes kasutatava videovalve salvestite kohta.
Videosalvestised asuvad vastavas salvestisseadmes millele ligipä ä s on piiratud erinevate
korralduslike meetmetega. Videovalve korralduse ja andmete kasutamise kohta on Movek Grupp
vä ljastanud vastava juhise, mis on avalik ja tö ö tajatele tutvustatud.
Privaatuspõ himõ tted on kinnitatud ettevõ tte juhatuse poolt alates 25.04.2018a.
Movek Grupp Juhatuse liige Heino Uussaar Juhatuse liige Maarja Uussaar
Movek Grupp OUN • reg. nr. 10635596 • Tallinna mnt 92, Haapsalu 90401, Lä ä nemaa • Tel +37 247
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