
Isikuandmete töötlemine PCC Projekt AS värbamisprotsessides 
 

Teie usaldus on meile oluline ning soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel 
turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada. 

Oleme võtnud kasutusele meetmed, et kindlustada Teie isikuandmete kaitse ja tagame, et Teie 
isikuandmete töötlemine värbamise ja praktikantide valimise protsessis on kooskõlas kehtivate 
andmekaitseseaduste ja meie ettevõttesiseste põhimõtetega. 

1. Taotluse hindamine värbamisprotsessi käigus 
 

1.1. Teie isikuandmeid töötleme selleks, et värbamisprotsessi käigus hinnata Teie sooviavaldust: 
- kui taotlete konkreetset vaba ametikohta; 
- kui esitate taotluse ja/või avaldate ettevõtte karjäärilehel soovi, et võtaksime Teiega 

ühendust meie vabade ametikohtade asjus; 
- kui oleme Teiega ühendust võtnud mõne värbamisettevõttega koostööd tehes või 

laialdaselt kasutatavates ja/või avalikes karjääriportaalides või andmebaasides (nt 
LinkedIn, CV Online, CV Keskus); 

- Teie profiilil avaliku kutsealase teabe põhjal või Teie sõbra või tuttava soovitusel; 
1.2. Töötleme järgmiseid isikuandmeid: 

- Teie ees- ja perekonnanimi; 
- kontaktid: telefon, e-mail, Skype jms; 
- haridustase, sh koolituskursused/sertifikaadid jms; 
- erialane töökogemus; 
- keelteoskus; 
- IT-oskused; 
- soovitused; 
- eelistused vabade ametikohtade suhtes; 
- vajadusel päringu vastus Karistusregistrist; 
- muud teadmised, kogemused ja oskused antud vaba ametikoha suhtes, mille kohta Te 

infot esitasite. 

2. Taotluse hindamine praktikantide valimise protsessi käigus 
 

2.1. Teie isikuandmeid töötleme selleks, et praktikantide valimise protsessis hinnata Teie 
sooviavaldust järgmistel juhtudel: 
- kui taotlete konkreetset praktikakohta; 
- kui esitate taotluse sooviga, et võtaksime Teiega ühendust meie muude vabade 

praktikakohtade puhul; 
- kui meile esitab meie taotluse mõni haridusasutus või - organisatsioon; 
- kui oleme võtnud Teiega ühendust tuginedes laialdaselt kasutatavates ja/või avalikes 

karjääriportaalides või andmebaasides (nt CV Keskus, LinkedIn, CV Online) Teie profiilil 
saadaolevale kutsealasele teabele. 

2.2. Töötleme järgmisi isikuandmeid: 
- Teie ees- ja perekonnanimi; 
- kontaktid: telefon, e-mail, Skype jms; 
- teave omandatava kvalifikatsiooni kohta; 



- praktika aeg; 
- praktika läbiviimisele esitatud nõudmised. 

 

3. Ametikoha taotleja kohta soovituste kogumine ja hindamine 
 

3.1. Kui ametikohale kandideerija märkis Teid ära soovitajana, töötleme Teie isikuandmeid taotleja 
kohta soovituste kogumiseks ja hindamiseks värbamisprotsessi käigus. 

3.2. Kui ametikoha taotleja on varem meie juures töötanud, küsime kandidaadi nõusolekul 
soovitusi kandidaadi kohta ka  ettevõtte töötajatelt, kes taotlejaga koos töötasid. 

3.3. Isikuandmete liigid, mida töötleme: 
- teave töökogemuste kohta; 
- teave töösoorituse kohta; 
- iseloomujooned. 

 

4. Õiguslike nõuetega tegelemine 
 

4.1. Võime töödelda Teie isikuandmeid, mida saime töötajate värbamise või praktikantide valimise 
protsessi käigus eesmärgiga õigusnõue luua ja/või seda kaitsta. 

4.2. Isikuandmed mida töötleme: 
- Teie ees- ja perekonnanimi; 
- kontaktid: telefon, e-mail, Skype jms; 
- haridus sh koolituskursused/sertifikaadid jms; 
- erialane töökogemus; 
- keelteoskus; 
- IT-oskused; 
- soovitused; 
- eelistused vabade ametikohtade suhtes; 
- Karistusregistri päringu vastus; 
- muud teadmised, kogemused ja oskused antud vaba ametikoha suhtes, mille kohta Te 

infot esitasite; 
- meiepoolsed töövestluse märkmed ja muud dokumendid, mis värbamisprotsessi käigus 

koostati; 
- testide, proovitööde jms tulemused. 

 

5. Millistest allikatest kogume isikuandmeid?  
 

5.1. Kogume isikuandmeid, mille esitate meile enda kohta näiteks taotlust esitades, ja/või kui 
saadate meile sooviavalduse, et Teiega ühendust võtaksime. 

5.2. Võime isikuandmeid koguda värbamisettevõtetelt, karjääriportaalidest, andmebaasidest (nt 
LinkedIn, CV Online, CV Keskus), teid kandidaadiks soovitanud sõbralt või tuttavalt, 
tööagentuurilt, haridust edendavalt haridusasutuselt või -organisatsioonilt, Karistusregistrist. 

5.3. Võime isikuandmeid koguda soovitajatelt, kelle olete värbamisprotsessi käigus ära märkinud 
5.4. Et täita Teie suhtes oma kohustusi, jagame Teie isikuandmeid meile teenuseid pakkuvate 

ettevõtetega, näiteks värbamisettevõtetega. Need ettevõtted saavad Teie isikuandmeid 
töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud 
töötama kooskõlas seadusetega ja meie koostöölepinguga, et kaitsta Teie isikuandmeid. 



6. Isikuandmete säilitamise periood ja seaduslik alus 
 

6.1. Värbamise korral - taotleja isikuandmete esitamise või laekumise kuupäevast kuni üks (1) 
aasta. 

6.2. Praktika korral: kuni üks (1) kuu praktikantide valimise protsessi lõppemisest, kas 
praktikalepingu allkirjastamisest või meie keeldumisotsusest. 

6.3. Õigusnõude korral säilitame Teie andmeid vastava uurimise lõpetamiseni ja õigusnõude 
lahendamiseni või kuni üks (1) aasta peale asjas kohtuvälise kompromissi saavutamist. 

6.4. Seaduslik alus isikuandmete töötlemiseks on Teie nõusolek ja meie õigustatud huvi tagada 
oma ettevõtte tegevused. 
 

7. Teie õigused 
 

7.1. Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teiega seotud isikuandmeid ja 
taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me Teie kohta töötleme.  

7.2. Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist ja täiendamist kui Teie meelest on Teid 
puudutav teave vale või puudulik. 

7.3. Kuna töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus igal ajal oma 
isikuandmete töötlemise nõusolek tühistada. 

7.4. Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete 
töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame Teie isikuandmete töötlemist 
juhul, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. 

7.5. Teatud asjaoludel on Teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga 
juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. 

7.6. Teatud tingimuste korral on Teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. 
7.7. Teil on õigus saada või paluda edastada oma isikuandmeid teisele andmetöötlejale („andmete 

ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või 
lepinguga andnud ja mida töödeldakse automaatselt. 

7.8. Oma õiguste kasutamiseks esitage meile vastavasisuline kirjalik taotlus. 
 

8. Kontaktid 
 

8.1. Kui Teil tekib oma isikuandmete töötlemisega seoses küsimusi, võtke palun meiega ühendust. 
8.2. Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. 
8.3.  Meie kontaktandmed on: 

PCC Projekt AS 
Registreerimisnumber: 10887792 
Aadress: Akadeemia tee 15B, 12816 Tallinn 
Telefoninumber: +372 667 11797 
E-posti aadress: info@pcc.ee 

 


