
 

 

 

Hea klient, 

aitäh, et olete valinud I_Site’i (edaspidi: teenus). 

 

Sissejuhatus 

 

Kui otsustate teenust kasutada, võimaldab see teil suurendada tööviljakust, parandada ohutust, 
kaitsta keskkonda ja vähendada kasutuskulusid. 

Teenuse osutamise käigus kogutakse teie kahveltõstukite pargilt andmete käitlemise üksuse 
(„musta karbi“ või DHU) kaudu kasutusandmeid. Kuna kasutusandmed on seotud sellega, kuidas 
teie töötajad ja kolmandatest pooltest alltöövõtjad kahveltõstukeid kasutavad, kujutavad 
kasutusandmed endast isikuandmeid nende isikute kohta (lihtsuse huvides kasutame edaspidi 
terminit „töötaja“). ELi andmekaitset puudutavate õigusaktide kohaselt vastutate te tööandjana 
oma töötajate isikuandmete eest. 

Isikuandmete kaitse üldmääruse terminoloogiat kasutades olete teie vastutav töötleja1 ja meie 
oleme volitatud töötleja2. Need eeskirjad kaitsevad teie töötajaid, keda isikuandmete kaitse 
üldmääruses nimetatakse neid andmesubjektideks. 

Andmekaitset puudutavad õigusaktid on keerulised. Võib olla keeruline mõista, kuidas need on 
seotud teie igapäevase tööga. Nende mõju teenusele ei ole mingi erand. Selleks et muuta teenuse 
kasutusele võtmine sujuvamaks, oleme koostanud antud ülevaate teenusest ja andmekaitsest. 
Soovime, et sellest teabest oleks abi, kui te suhtlete oma töötajatega. 

Kahtluse vältimiseks – see dokument on ainult teavitava iseloomuga ja püüab selgitada teenuse 
isikuandmete kaitse üldmäärust puudutavaid aspekte ning see ei kujuta endast juriidilist 
nõuannet. Te olete täielikult vastutav selle eest, et teie tegevus oleks isikuandmete kaitse 
üldmäärusega kooskõlas. 

 

 

 

  

                                                           
1 Nagu see on defineeritud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõikes 7. 
2 Nagu see on defineeritud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõikes 8. 
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Andmesubjektidele esitatav teave 

Esmalt soovime keskenduda teabele, mida tuleb anda andmesubjektidele. Isikuandmete kaitse 
üldmäärusega kohustatakse teid oma töötajaid teavitama nende isikuandmete kogumisest ja 
kasutamisest. 

Samuti olete kohustatud teavitama neid nende õigustest, näiteks õigusest oma isikuandmete 
parandamisele või kustutamisele (kui need ei ole enam teenuse jaoks vajalikud). 

Kui töötlete isikuandmeid oma õigustatud huvist lähtudes, nagu see võib olla teenuse korral, 
järgides huvide tasakaalu (täpsemalt vt punktist 4), peate oma töötajaid teavitama ka nende 
õigusest esitada oma andmete töötlemise kohta vastuväide. Töötaja, kes arvab, et tema andmeid 
on väärkasutatud, võib esitada andmekaitsega tegelevale järelevalveasutusele kaebuse. Kui teil 
on andmekaitseametnik, hoolitsege selle eest, et kõik töötajad teaksid, kuidas temaga ühendust 
võtta. 

Põhjused, miks teenuse raames töödeldakse isikuandmeid 

Kogutavate isiku- ja muude andmete töötlemisega võimaldab teenus teil teha järgmist: 

• tuvastada töötaja, et kõiki kahveltõstukeid juhiksid kvalifitseeritud juhid; 

• tagada, et kõikide kahveltõstukite turvalisust on enne kasutamist korralikult kontrollitud; 

• registreerida löökide arvu, et analüüsida töökeskkonda ja vähendada töötraumasid; 

• registreerida tugevate löökide asjaolusid, et parandada töökeskkonda ja vähendada 
töötraumasid; 

• registreerida aega, mil juht juhtis kahvelsõidukit, et optimeerida kahveltõstukite 
kasutamist ühes või mitmes tegevuskohas; 

• jälgida, kes lähtestas kahveltõstuki pärast löögi tõttu lukustamist ja kes kirjutas 
kommentaaride väljale tähelepanekud kvaliteedi kohta – mõlema tegevuse eesmärk on 
parandada töökoha turvalisust ja kvaliteeti; 

• jälgida infoturbe eesmärgil, kellel on olnud juurdepääs portaalile. 
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Kuidas teenuse raames töödeldakse isikuandmeid 

Peamiselt on olemas kolm andmesubjektide kategooriat, kelle isikuandmeid me teie jaoks 
teenuse osutamisel töötleme – kahveltõstukijuhid, meeskonnajuhid ja süsteemiadministraatorid. 
Andmete kogumise, arvutamise, korrastamise, struktureerimise, säilitamise, päringute tegemise, 
vaatamisega ja muul viisil töödeldakse isikuandmeid aruannete koostamiseks kahveltõstukite 
kasutamise kohta tõstuki või tegevuskoha täpsusega. 

Kogutud isikuandmeid säilitatakse turvaliselt Euroopa Liidus paiknevates serverites. Andmeid 
jagatakse alamtöötlejatega, kellel on neile ligipääs, nagu see on kindlaks määratud andmete 
töötlemise lepingus. Me säilitame konkreetse isikuga seotud isikuandmeid, kuni te annate meile 
juhise seda mitte teha. Seetõttu on oluline hoida oma kasutajaprofiile aktuaalsetena, et me ei 
säilitaks isikuandmeid näiteks nende töötajate kohta, kes on teie firmast juba lahkunud. 

Teenus võimaldab seostada konkreetse juhi konkreetse tõstukiga. Seostamiseks kasutatakse isiku 
nime, juhi tähist või töötaja IDd ja PINi. Teenuse igal juhiprofiilil on konkreetse juhi volitused ja 
load, st see näitab, millist kahveltõstukit on konkreetne isik õppinud juhtima ja millist ta võib 
juhtida. Lisaks teenuslogidele ja tööaegadele (sisse- ja väljalogimisele) säilitatakse juhi 
kommentaare, andmeid ohutuse kontrollimise ja löögianduri registreeritud löökide kohta. 
Meeskonnajuhtidel on kirjeldatud kahveltõstukijuhi isikuandmetele juurdepääs, st nad võivad 
neid vaadata. 

Teie meeskonna- või vahetuse juhid ning süsteemiadministraatorid on identifitseeritud nimede, 
e-posti aadresside, IP-aadresside, töötaja tähiste või IDde või muude sarnaste identifikaatoritega. 
Teenuse igal profiilil on konkreetse töötaja teabele juurdepääsu tase. Lisaks teenuselogidele ja 
tööaegadele (sisse- ja väljalogimisele) säilitatakse kvaliteedi kohta tehtud tähelepanekuid, 
andmeid kahveltõstuki lähtestamise kohta pärast löögi tõttu lukustamist ja veebiportaalile 
juurdepääsu kohta. 

Põhjus, mis on isikuandmete töötlemine teenuse raames seaduslik 

Sõltuvalt teie firmas esinevatest tingimustest on tõenäoline, et teie kahveltõstukeid juhtivad 
töötajad ei saa üldiselt anda isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt kehtivat nõusolekut oma 
isikuandmete töötlemiseks teenuse raames, st selliste isikuandmete töötlemiseks, mida 
töödeldakse teie kui nende tööandja vastutusel. Seega peab teie õiguslik alus oma töötajate 
isikuandmete töötlemiseks pärinema üldjuhul mujalt. Üks võimalus on võtta teenuse raames 
tehtavate tegevuste töötlemise aluseks firma töölepingud, teine võimalus on aga kasutada 
õigusliku alusena oma firma õiguslikke huvisid. 

Teenuse kasutamisel vähenevad kahveltõstukite kasutuskulud ja keskkonnamõjud, töövood on 
optimaalsemad ja turvalisus töökohal suurem. Kõiki neid nelja täiustamishuvi püüab enamik 
ettevõtteid seaduslikult ellu rakendada. Meie arvates sobivad kõik loetletud 
töötlemisoperatsioonid nende eesmärkide saavutamiseks. 
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Võrreldes teie optimeerimisest saadavat kasu töötajate õigusega privaatsusele ning teiste 
ohtudega nende õigustele ja vabadustele, teeme järgmised tähelepanekud ja järeldused. 

Selles kontekstis võib töötaja õigus privaatsusele olla õigus mitte olla töö juures pealetungiva 
jälgimise all. Muud ohud nende õigustele ja vabastustele võivad olla näiteks see, et keegi saab 
ebaseadusliku juurdepääsu töötaja isikuandmetele, et tema isikuandmeid muudetakse 
soovimatult või need lähevad kaotsi. On oluline meeles pidada, et juurdepääs teenusele või selle 
osadele ja seega isikuandmetele peab alati põhinema teadmisvajaduse hindamisel. Kui küsite 
endalt, kas konkreetne töötaja vajab oma ülesannete täitmiseks andmetele juurdepääsu, 
vähendate isikuandmetele ebaseadusliku juurdepääsu, nende muutmise või kaotsimineku ohtu. 
Turvameetmeid, mida me rakendame teie andmete kaitsmiseks, on kirjeldatud andmete 
töötlemise lepingus. 

Kahveltõstukeid ja teisi tooteid, millelt teenuse käigus andmeid kogutakse, kasutatakse enamasti 
töökeskkonnas, näiteks tehastes, töökodades ja ladudes. Ei ole tõenäoline, et teie töötajad 
kasutaksid laos luku taga olevat kahveltõstukit oma eravajadusteks. Seetõttu leiame, et 
konkreetse juhi eraellu sissetungimise oht on äärmiselt väike. 

Lisaks tuleb rõhutada, et ka teie töötajad saavad kasu kahveltõstukite ja teiste toodete 
kasutamisega seotud ohtude vähendamisest. Teie kohus on tagada, et MATERJALIDE KÄITLEMINE 
oleks teie töötajate jaoks ohutu. I_Site’i löögiandur ja löögi registreerimisel kahveltõstuki 
peatamise funktsioon vähendab ohte, sest on väiksem tõenäosus, et tõstuk tabab inimesi või vara. 
Seetõttu võib väita, et teie töökeskkonna või töökoha turvalisusega seotud huvid on samavõrd 
kasulikud töötajatele, kuna need muudavad töökoha turvalisemaks ja vähendavad vigastuse ohtu. 

Kokkuvõttes – meie hinnangul on teenus loodud ja seda osutatakse viisil, mis võimaldab teie 
töötajate isikuandmete seaduslikku töötlemist teie õigustatud ärihuvide elluviimiseks3. On aga 
oluline meeles pidada, et teenus on ainult teie masinapargi haldamise vahend ning nagu kõiki 
vahendeid, tuleb sedagi kasutada mõistlikult. Meie kliendina otsustate teie teenuse kasutamise 
eesmärgi ja vahendite üle ning seetõttu olete just teie kohustatud tagama, et teie töötajate 
isikuandmete töötlemine vastab teie firma korral kohalduvatele andmekaitset puudutavatele 
õigusaktidele. Seetõttu soovitame teil anda ise õiguslik hinnang, et tagada asjakohaste 
andmekaitset käsitlevate õigusaktide täitmine. 

Parimate soovidega 

Toyota Material Handling 

Lugeda koos lisadega 1, 2 ja 3. 

 

 

                                                           
3 Vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f.  
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LISA 1 
Andmete töötlemise juhised 

Eesmärgid 
 
Palun täpsustage kõik eesmärgid, millisel 
põhjusel töötleja töötleb isikuandmeid. 
 
 

Volitatud töötleja poolt pakutav ja hallatav 
teenus on masinapargi haldamise lahendus, 
mille eesmärk on aidata vastutaval töötlejal 
suurendada tootlikkust, parandada ohutust, 
kaitsta keskkonda ja vähendada 
kasutuskulusid. Tarkvara loob ühenduse 
vastutava töötleja masinapargi andmetega 
telemaatika kaudu. Vastutaval töötlejal on 
juurdepääs teabele veebiportaali ja 
mobiilirakenduse kaudu. Lisaks kasutab 
vastutav töötleja isikuandmeid: asjaomase 
töötaja, meeskonnajuhi ja 
süsteemiadministraatori tuvastamiseks, 
volituste taseme kontrollimiseks 
kahveltõstuki suhtes, kahveltõstuki korrektse 
kontrollimise tagamiseks, löökide arvu 
registreerimiseks töökeskkonna analüüsimise 
eesmärgil, tugevate löökide asjaolude 
registreerimiseks ja töökeskkonna 
parandamiseks, juhi masina juhtimise aja 
registreerimiseks, meeskonnajuhtidel teabe 
nägemise võimaldamiseks, selle jälgimiseks, 
kes lähtestas kahveltõstuki pärast löögi tõttu 
lukustamist ja kes kirjutas kommentaaride 
väljale tähelepanekud kvaliteedi kohta, 
portaalile juurdepääsu omanute jälgimiseks ja 
portaalile juurdepääsu omanud 
süsteemiadministraatorite registreerimiseks. 

Andmesubjektide liigid 
 
Palun täpsustage andmesubjektide liigid, kelle 
isikuandmeid volitatud töötleja töötleb. 

Töötajad: kahveltõstukijuhid, 
meeskonnajuhid ja süsteemiadministraatorid. 

Andmete liigid 
 
Palun täpsustage, milliseid isikuandmeid 
volitatud töötleja töötleb. 

Kahveltõstukijuhtide kohta: vastutava töötleja 
kahveltõstukite pargi andmed koosnevad juhi 
nimest või tähisest, töötaja IDst, volituste/loa 
tasemest, kahveltõstuki juhtimise andmetest, 
registreeritud löökidest, kommentaaridest, 
ohutuse kontrollimistest ja kasutusaegadest 
(sisse- ja väljalogimistest). 
 
Kahveltõstukijuhtide meeskonna juhtide 
kohta: nimi, töötaja ID, e-posti aadress, 
sisselogimisaeg, kommentaarid, 
ennistamisteave. 
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Süsteemiadministraatorite kohta: nimi, e-
posti aadress, sisselogimisaeg. 
 

Andmetöötlusoperatsioonid 
 
Palun täpsustage kõik volitatud töötleja 
töötlemistegevused. 

Andmete kogumine, arvutamine, 
korrastamine, struktureerimine, säilitamine, 
päringute tegemine ja muu aruannete 
koostamiseks vastutava töötleja 
kahveltõstukite kohta tõstuki, tegevuskoha, 
riigi ja üleilmse täpsusega. 
 

Andmetöötlusoperatsioonide toimumiskoht 
 
Palun täpsustage kõik asukohad, kus volitatud 
töötleja töötleb isikuandmeid. 

Stockholm, Rootsi. 

Isikuandmete säilitamisaeg Kasutajad ja kasutajakontod kustutatakse ning 
isikuandmed anonümiseeritakse mõistliku aja 
jooksul pärast seda, kui vastutatav töötleja 
teavitab volitatud töötlejat isikuandmete 
kustutamise vajadusest. 
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LISA 2 

Turvameetmed 

Siin on üldiselt kirjeldatud tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid (kaitsemeetmeid), mis on 
kavandatud ja rakendatud tõhusal viisil isikuandmete töötlemise kaitsmiseks volitatud töötleja 
poolt tema infoturbe haldussüsteemi (ITHS) kaudu, mis on kasutusel volitatud töötleja ja tema 
hallatavate alamtöötlejate juures. Volitatud töötleja infoturbe haldussüsteem on kooskõlas 
standardiga ISO 27001, mis sisaldab muu hulgas järgmisi turvameetmeid, mida rakendatakse 
jõustamise, riskihindamise ja ülevaatamise kaudu. 

• Meetmed, millega välditakse juurdepääsukontrolli kasutades volitamata isikute 
juurdepääsu isikuandmete töötlemise süsteemidele. 

• Meetmed, millega tagatakse, et andmetöötlussüsteemide kasutamise õigust omavad 
isikud pääsevad juurde ainult neile andmetele, millele neil on juurdepääsuõigus 
(juurdepääsukontroll), ning et isikuandmeid ei saaks töötlemise käigus ilma loata lugeda, 
kopeerida, muuta ega kustutada. 

• Meetmed, millega tagatakse, et isikuandmeid ei saaks elektroonilise edastamise või 
transportimise käigus ilma loata lugeda, kopeerida, muuta ega kustutada (edastamiskontroll). 

• Meetmed, millega tagatakse, et oleks võimalik kontrollida ja kindlaks teha, kas ja kelle 
poolt on isikuandmeid andmetöötlussüsteemidesse sisestatud (sisestamiskontroll), muudetud või 
eemaldatud. Neid rakendatakse juurdepääsukontrolli mehhanismide, turvalise arendamise, 
pahavaratõrje, logide ülevaatamise ja võimalusel liideste haavatavuse testimise abil. 

• Meetmeid, millega tagatakse, et isikuandmeid kaitstakse juhusliku hävimise või 
kaotsimineku eest (kättesaadavuse kontroll) ning et isikuandmeid saab piisavalt kiiresti taastada, 
rakendatakse halduslike ja IT-turvalisust puudutavate kontrollimehhanismide kombinatsiooni 
abil, mis on kasutusel teenuste ja taristu reguleerimiseks. 

• Meetmeid, millega tagatakse, et eri eesmärkidel kogutud andmeid saaks töödelda eraldi, 
rakendatakse turvalise arendamise ning võimalusel loogilise ja füüsilise eraldamise abil. 

• Sobivuse korral meetmed („eraelu kavandatud puutumatus“) krüpteerimise ja või 
pseudonümiseerimise, kustutamise ja andmete minimeerimise kasutamiseks, mis võivad 
varieeruda sõltuvalt nõuetest ja ohtudest. 

• Meetmed, millega tagatakse, et isikuandmete sisseostetava töötlemise korral 
töödeldakse andmeid rangelt vastavalt tellija juhistele (töökontroll), rakendatakse alltöövõtjate 
range juhtimise kaudu. 
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LISA 3 

Telemaatiline töötlemine alltöövõtuna 

 

 

Toyota Material Handling Europe AB, I_Site’i teenusepakkuja. 

ACTIA Nordic AB: andmete käitlemise üksuse (riist- ja tarkvara) tarnija. 

CGI Sverige AB: hostimisteenused, andmebaasid ja kataloogiteenused. 

Consat Telematics AB: masina võrguvärava (tarkvara) tarnija ja toe pakkuja. 

iStone AB: rakenduste jälgimine ja tugi kõigil serveritel ning helpdesk’i funktsioon TMHE alla 
kuuluvate turundus- ja müügifirmade jaoks. 

Telenor Connexion AB: SIM-kaartide ja telemaatikavõrgu tarnija (liiklus DHU ja masina 
võrguvärava vahel). 
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TOYOTA MATERIAL HANDLING DATA PROCESSING 
AGREEMENT 

TOYOTA MATERIAL HANDLING’U 
ANDMETÖÖTLUSLEPING 

entered into by and between sõlminud 

Customer, a company incorporated in Estonia, 

hereinafter referred to as “Data Controller” or 
“Customer” 

and 

SIA Toyota Material Handling Baltic Eesti filiaal, 
Registration number 11629379; VAT number 
EE101290308/ Registrinumber, KMKR number, Address  
Punane 73, 13619 Tallinn, Estonia 

Hereinafter referred to as “Data Processor” 

1. DEFINITIONS 

 

“Data Controller” means the legal entity 
which, under this data 
processor agreement, 
determines the 
purposes and means 
of the processing of 
personal data; 

“Data Processor” means the legal entity 
processing personal 
data on behalf of the 
data controller under 
this data processor 
agreement; 

 

 

 

 

The terms in this data processor agreement 
shall, unless otherwise stated herein, have the 
meaning ascribed to them according to 
applicable data protection law. “Applicable 
data protection law”, shall, for the purpose of 
this Data protection agreement, be deemed to 
include all legislation and regulations, decisions 
and opinions issued by relevant supervisory 
authorities, protecting personal data.  

2. EXHIBITS 

Appendix 1 Data processing instructions  

Appendix 2 Security Measures 

Klient, Eestis registreeritud ettevõte  

edaspidi: vastutav töötleja või klient, 

 

SIA Toyota Material Handling Baltic Eesti 
filiaal, Registrinumber 11629379, KMKR number 
EE101290308, Aadress  Punane 73, 13619 Tallinn, 
Eesti 

edaspidi: volitatud töötleja. 

1. DEFINITSIOONID 

 

Vastutav töötleja on juriidiline isik, 
kes määrab 
vastavalt sellele 
andmete 
töötlemise 
lepingule kindlaks 
isikuandmete 
töötlemise 
eesmärgid ja 
vahendid; 

volitatud töötleja on juriidiline isik, 
kes töötleb 
vastavalt sellele 
andmete 
töötlemise 
lepingule 
vastutava töötleja 
nimel 
isikuandmeid; 

Selles andmete töötlemise lepingus 
kasutatud termineid kasutatakse 
kohalduvates andmekaitset sätestavates 
õigusaktides neile omistatud tähenduses, 
kui siin ei ole öeldud teisiti. kohalduvad 
andmekaitset käsitlevad õigusaktid on 
selle andmete töötlemise lepingu mõttes 
kõik õigusaktid ja reeglid, otsused ja 
arvamused, mille on välja andnud 
isikuandmete kaitsmisega tegelevad 
pädevad järelevalveasutused.  

2. LISAD 

Lisa 1 Andmete töötlemise juhised  
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Appendix 3  List of Sub-processors 

In case of any inconsistency or conflict between 
the provisions of this main document and the 
Exhibits hereto, this main document shall 
prevail and take precedence, unless otherwise 
expressly set forth in this main document or the 
relevant Appendix. 

 

3. PROCESSING OF PERSONAL DATA 

3.1 For processing of personal data under the 
Agreement entered into by and between 
Customer and SIA Toyota Material Handling 
Baltic Eesti filiaal and where affiliates of 
Customer are to be considered as Data 
Controller and Toyota Material Handling Europe 
AB as Data Processor Customer shall enter into 
this DPA on behalf of its affiliates. The 
respective Customer entity shall be responsible 
for and decide the purpose and means of the 
processing of personal data, as detailed in 
Appendix 1. 

3.2 Data Processor undertakes to process personal 
data on Data Controller’s behalf for the purpose 
of providing the I-Site Services under the 
Agreement. I-Site Services shall have the 
meaning as defined in the Agreement. 

3.3 Data Processor undertakes to only process 
personal data in accordance with documented 
and communicated instructions from the Data 
Controller. The Data Controller’s initial 
instructions to the Data Processor regarding the 
subject-matter and duration of the processing, 
the nature and purpose of the processing, the 
type of personal data and categories of data 
subjects are set forth in this data processor 
agreement and in Appendix 1 as well as in the 
relevant sections in the Agreement. 

3.4 The Data Controller confirms that, except for 
any written instruction provided in specific cases 
according to clause 3.5, the obligations of Data 
Processor set out in this data processor 
agreement, including the Appendices, 
constitutes the full and complete instructions to 
be carried out by Data Processor. Any changes 
to the Data Controller’s instructions shall be 
negotiated separately (considering the costs 
associated with such additional instruction and 
the technical and actual feasibility to implement 
such additional instruction) and, to be valid, 

Lisa 2 Turvameetmed 

Lisa 3  Alamtöötlejate loend 

Mis tahes mittevastavuse või vastuolu 
korral põhidokumendi ja selle lisade vahel 
on määrav ja ülimuslik see põhidokument, 
kui põhidokumendis või vastavas lisas ei 
ole selgesõnaliselt teisiti määratud. 

 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

3.1 Isikuandmete töötlemiseks vastavalt 
kliendi ja SIA Toyota Material Handling 
Baltic Eesti filiaal vahel sõlmitud lepingule, 
mille kohaselt kliendi tütarettevõtteid 
loetakse vastutavaks töötlejaks ja Toyota 
Material Handling Europe ABd volitatud 
töötlejaks, sõlmib klient selle andmete 
töötlemise lepingu oma tütarfirmade nimel. 
Vastav kliendi üksus vastutab 
isikuandmete töötlemise eesmärgi ja 
vahendite eest ning otsustab nende üle, 
nagu seda on üksikasjalikult kirjeldatud 
lisas 1. 

3.2 Volitatud töötleja kohustub töötlema 
isikuandmeid vastutava töötleja nimel I-
Site teenuste osutamiseks vastavalt 
lepingule. I-Site teenustel on lepingus 
defineeritud tähendus. 

3.3 Volitatud töötleja kohustub töötlema 
isikuandmeid ainult vastavalt 
dokumenteeritud ja vastutava töötleja 
poolt edastatud juhistele. Vastutava 
töötleja algsed asja puudutavad juhised 
volitatud töötlejale ja töötlemise kestus, 
laad ja eesmärk, isikuandmete tüüp ja 
andmesubjektide kategooriad on 
sätestatud selles andmete töötlemise 
lepingus ja lisas 1 ning lepingu 
asjakohastes osades. 

3.4 Vastutav töötleja kinnitab, et lisaks mis 
tahes kirjalikele juhistele spetsiifilisteks 
juhtudeks vastavalt punktile 3.5. kujutavad 
volitatud töötleja selles andmete 
töötlemise lepingus ja selle lisades 
sätestatud kohustused endast täielikke 
juhiseid, mida volitatud töötleja peab 
täitma. Vastutava töötleja juhiste mis 
tahes muudatused tuleb eraldi läbi rääkida 
(arvestades selliste lisajuhiste maksumust 
ning nende rakendamise tehnilist ja 
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documented in writing and duly signed by both 
parties. 

3.5 The Data Processor shall, to the extent required 
under applicable data protection laws in 
accordance with the Data Controller’s written 
and communicated instructions in each case, 
assist the Data Controller in fulfilling its legal 
obligations under such laws. The Data Processor 
shall be obliged to provide such assistance only 
insofar that the Data Controller's obligation 
cannot be met by the Data Controller through 
other means.  

 

3.6 The Data Processor shall immediately inform the 
Data Controller if, in its opinion, an instruction 
provided under this data processor agreement 
infringes applicable data protection laws.  

3.7 If data subjects, competent authorities or any 
other third parties request information from 
Data Processor regarding the processing of 
personal data on behalf of Data Controller, Data 
Processor shall refer such request to the Data 
Controller. Data Processor may not and is also 
not obliged to in any way act on behalf of or as 
a representative of the Data Controller and may 
not, without prior instructions or consent from 
the Data Controller, transfer or in any other way 
disclose personal data or any other information 
relating to the processing of personal data to 
any third party. Consent for transfer and/or 
disclosure has been given for sub-processors 
engaged in accordance with this data processor 
agreement. If transfer or disclosure is required 
or permitted by applicable law, no consent is 
required. In the event Data Processor, 
according to applicable laws and regulations, is 
required to disclose personal data that Data 
Processor processes on behalf of the Data 
Controller, Data Processor shall be obliged to 
inform the Data Controller thereof immediately, 
to the extent permitted by applicable law.  

 

 

4. SUB-PROCESSORS 

4.1 The Data Processor may engage sub-processors 
inside and outside of the European Economic 
Area (EEA) and may transfer personal data 
outside of the EEA subject to prior written 
consent from the Data Controller, which shall 

tegelikku teostatavust) ning et need 
kehtiksid, peavad need olema kirjalikult 
dokumenteeritud ja mõlema poole poolt 
korrektselt allkirjastatud. 

3.5 Volitatud töötleja aitab kohalduvate 
andmekaitset käsitlevate õigusaktidega 
nõutud ulatuses konkreetse juhu jaoks 
mõeldud vastutava töötaja kirjalike ja 
edastatud juhiste kohaselt vastutaval 
töötajal täita oma neist õigusaktidest 
tulenevaid kohustusi. Volitatud töötleja on 
kohustatud osutama sellist abi ainult 
niivõrd, kuivõrd vastutav töötleja ei saa 
oma kohustust täita muude vahenditega.  

3.6 Volitatud töötleja teavitab kohe vastutavat 
töötlejat, kui tema meelest rikub mõni selle 
andmete töötlemise lepingu säte 
kohalduvaid andmekaitset käsitlevaid 
õigusakte.  

3.7 Kui andmesubjektid, pädevad asutused või 
muud kolmandad pooled nõuavad volitatud 
töötlejalt teavet isikuandmete töötlemise 
kohta vastutava töötleja poolt, palub 
volitatud töötleja esitada see päring 
vastutavale töötlejale. Volitatud töötleja ei 
tohi ega ole ka kohustatud mis tahes viisil 
tegutsema vastutava töötleja nimel ega 
olema tema esindaja, samuti ei tohi ta ilma 
vastutava töötleja eelnevate juhiste või 
nõusolekuta edastada ega mingil muul viisil 
avaldada kolmandatele isikutele 
isikuandmeid ega mingit muud teavet 
isikuandmete töötlemise kohta. Nõusolek 
on antud edastamiseks ja/või avaldamiseks 
alamtöötlejatele, kes on kaasatud vastavalt 
sellele andmete töötlemise lepingule. Kui 
edastamine või avaldamine on nõutav või 
lubatud vastavalt kohalduvatele 
õigusaktidele, siis ei ole nõusolek vajalik. 
Kui volitatud töötleja peab vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele avaldama 
isikuandmeid, mida ta töötleb vastutava 
töötleja nimel, siis on volitatud töötleja 
kohustatud sellest kohe seadusega lubatud 
ulatuses teavitama vastutavat töötlejat.  

4. ALAMTÖÖTLEJAD 

4.1 Volitatud töötleja võib kaasata 
alamtöötlejaid Euroopa 
Majanduspiirkonnast (EMP) ja väljastpoolt 
seda ning edastada isikuandmeid 
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not be unreasonably withheld or delayed. The 
Data Processor shall ensure that a sub-
processor are bound by an agreement that 
requires it to comply with substantially the same 
data processing obligations to those contained 
in this data processor agreement (considering 
the scope of data processing by the respective 
sub-processor). The Data Processor approves 
the sub-processors identified in Appendix 3. 

 

 

4.2 The Data Processor may remove, replace or 
appoint suitable and reliable further sub-
processors at its own discretion in accordance 
with this clause 4.2: 

(i) The Data Processor will notify the Data 
Controller in advance of any changes 
to the list of sub-processors as 
referenced under clause 4.1. If the 
Data Controller does not object in 
accordance with clause 4.2 (ii) within 
thirty days after receipt of the Data 
Processor's notice, the further sub-
processor(s) shall be deemed 
accepted. 

 

(ii) If the Data Controller has a legitimate 
reason to object to a further sub-
processor the Data Controller shall 
notify the Data Processor thereof in 
writing within thirty days after receipt 
of the Data Processor's notice. If the 
Data Controller objects to the use of 
the further sub-processor, the Data 
Processor shall have the right to cure 
the objection through one of the 
following options (to be selected at the 
Data Processor's sole discretion): (A) 
the Data Processor will cancel its plans 
to use the further sub-processor with 
regard to the Data Controller's 
personal data; or (B) the Data 
Processor will take the corrective steps 
requested by the Data Controller in its 
objection (which remove the Data 
Controller's objection) and proceed to 
use the further sub-processor with 
regard to the Data Controller's 
personal data; or (C) the Data 
Processor may cease to provide 
(temporarily or permanently) the 
particular aspect of the service that 
would involve the use of such further 
sub-processor with regard to the Data 

väljapoole EMPi vastutava töötleja eelneval 
kirjalikul nõusolekul, mida ei jäeta 
põhjendamatult andmata ja mille 
andmisega ei viivitata põhjendamatult. 
Volitatud töötleja tagab, et alamtöötlejatel 
on siduv leping, mis nõuab neilt sisuliselt 
samade andmete töötlemisega seotud 
kohustuste täitmist, mis sisalduvad selles 
andmete töötlemise lepingus (võttes 
arvesse vastava alamtöötleja andmete 
töötlemise ulatust). Volitatud töötleja 
kiidab heaks lisas 3 nimetatud 
alamtöötlejad. 

4.2 Volitatud töötleja võib vastavalt oma 
äranägemisele alamtöötleja eemaldada, 
asendada või määrata teised sobivad ja 
usaldusväärsed alamtöötlejad vastavalt 
punktile 4.2. 

(i) Volitatud töötleja teavitab 
eelnevalt vastutavat töötlejat 
kõigist muudatustest 
alamtöötlejate loendis, millele on 
viidatud punktis 4.1. Kui vastutav 
töötleja ei esita vastavalt punktile 
4.2. (ii) vastuväidet kolmekümne 
päeva jooksul alates volitatud 
töötleja teate saamisest, siis 
loetakse uusi alamtöötlejaid heaks 
kiidetuks. 

(ii) Kui vastutaval töötlejal on 
õigustatud põhjus esitada uue 
alamtöötleja kohta vastuväide, 
teavitab vastutav töötleja sellest 
volitatud töötlejat kirjalikult 
kolmekümne päeva jooksul alates 
volitatud töötleja teate saamisest. 
Kui vastutav töötleja esitab uue 
alamtöötleja kasutamise kohta 
vastuväite, siis on volitatud 
töötlejal õigus vastuväidet 
käsitleda ühel järgmistest viisidest 
(selle valib volitatud töötleja 
vastavalt oma äranägemisele): a) 
volitatud töötleja tühistab oma 
plaanid kasutada uut 
alamtöötlejat vastutava töötleja 
isikuandmete korral; b) volitatud 
töötleja rakendab korrigeerivaid 
meetmeid, mida vastutav töötleja 
nõuab oma vastuväites (ning mis 
tühistavad vastutava töötleja 
vastuväite) ja kasutab uut 
alamtöötlejat vastutava töötleja 
isikuandmete korral; c) volitatud 
töötleja võib lõpetada (ajutiselt 
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Controller's personal data. If none of 
the above options are reasonably 
available and the objection has not 
been cured within thirty days after the 
Data Processor's receipt of the Data 
Controller's objection, either Party may 
terminate the affected service with 
reasonable prior written notice. 

 

 

 

4.3 In case any sub-processor is located outside the 
EU/EEA in a country that is not recognized as 
providing an adequate level of data protection, 
the Data Processor will take steps to address the 
requirement of an adequate level of data 
protection by the sub-processor at hand (such 
measures may include – inter alia and as 
applicable – the use of data processing 
agreements based on EU Model Clauses 
(whereas the Data Controller authorizes the 
Data Processor to enter into such EU Model 
Contract based data transfer agreements on the 
Data Controller’s behalf), transfer to sub-
processors which are self-certified under the 
EU-U.S. Privacy Shield or a similar program). 

 

4.4 Data Processor remains liable to the Data 
Controller for the performance of a sub-
processors obligations. 

5. INFORMATION SECURITY AND 
CONFIDENTIALITY 

5.1 The Data Processor shall be obliged to take 
technical and organizational measures to 
protect the personal data which is processed in 
accordance with Appendix 2 which the parties 
deem appropriate considering 

(i) the existing technical possibilities; 

(ii) the costs for carrying out the 
measures; 

(iii) the particular risks associated with the 
processing of personal data; and 

(iv) the sensitivity of the personal data 
which is processed. 

The Data Processor may amend the technical 
and organizational measures provided that the 
amended technical and organizational security 
measures are not less protective as those set 
out in Appendix 2. 

või alatiseks) teenuse selle 
aspekti osutamise, mis hõlmaks 
uue alamtöötleja kasutamist 
vastutava töötleja isikuandmete 
korral. Kui mitte ükski nimetatud 
variantidest ei ole mõistlikult 
võimalik ja vastuväide ei ole 
käsitletud kolmekümne päeva 
jooksul pärast seda, kui volitatud 
töötleja sai vastutava töötleja 
vastuväite, võib kumbki pool 
mõjutatud teenuse mõistliku 
eelneva kirjaliku teatamisega 
lõpetada. 

4.3 Kui ükskõik milline alamtöötleja asub 
väljaspool ELi/EMPd riigis, mida ei peeta 
piisavat andmekaitse taset tagavaks, 
rakendab volitatud töötleja endale 
kättesaadavaid meetmeid piisava 
andmekaitse taseme nõude täitmiseks 
(sellised meetmed võivad sisaldada 
muuhulgas, kui see on kohane, andmete 
töötlemise lepingute kasutamist, mis 
põhinevad ELi näidislepingutel (kusjuures 
vastutav töötleja volitab volitatud töötlejat 
sõlmima vastutava töötleja nimel sellisel 
ELi näidislepingul põhinevaid andmete 
edastamise lepinguid), või edastamist 
alamtöötlejatele, kes on kinnitanud ELi-
USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield 
või muu sarnase programmi järgimist).  

4.4 Volitatud töötleja vastutab vastutava 
töötleja ees alamtöötlejate kohustuste 
täitmise eest. 

5. INFOTURVE JA KONFIDENTSIAALSUS 

5.1 Volitatud töötleja on kohustatud 
rakendama vastavalt lisale 2 töödeldavate 
isikuandmete kaitsmiseks tehnilisi ja 
korralduslikke meetmeid, mida pooled 
peavad kohaseks, arvestades: 

(i) olemasolevaid tehnilisi võimalusi; 

(ii) meetmete rakendamise kulusid; 

(iii) isikuandmete töötlemisega 
seotud konkreetseid ohte; 

(iv) töödeldavate isikuandmete 
tundlikkust. 

Volitatud töötleja võib tehnilisi ja 
korralduslikke meetmeid muuta, kui 
muudetud tehnilised ja korralduslikud 
meetmeid ei paku lisas 2 sätestatutest 
väiksemat kaitset. 
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5.2 Data Processor shall notify the Data Controller 
of any accidental or unauthorized access to the 
personal data processed on behalf of the Data 
Controller or any other security incidents (i.e., 
personal data breach as in the meaning of Art. 
33-34 of the EU General Data Protection 
Regulation) involving personal data processed 
on behalf of the Data Controller without undue 
delay upon becoming aware of such incidents. 
The notification shall to the extent the 
information is available to the Data Processor: 

 

(i) describe the nature of the personal 
data breach including where possible, 
the categories and approximate 
number of data subjects concerned 
and the categories and approximate 
number of personal data records 
concerned; 

(ii) communicate the name and contact 
details of the data  protection officer 
or other contact point where more 
information can be obtained; 

(iii) describe the likely consequences of 
the personal data breach; 

(iv) describe the measures taken or 
proposed to be taken by the controller 
to address the personal data breach, 
including, where appropriate, 
measures to mitigate its possible 
adverse effects; 

 

 

(v) include any other information 
available to the Data Processor which 
the Data Controller is required to 
notify to the data protection 
authorities and/or the data subjects. 

The Data Processor will furthermore provide the 
reasonable assistance requested by the Data 
Controller in order to investigate the security 
breach. 

5.3 The Data Processor shall be obliged to ensure 
that only such staff has access to personal data 
processed on behalf of the Data Controller that 
requires access in order to fulfil the Data 
Processor’s obligations in accordance with this 
data processor agreement. The Data Processor 
shall ensure such staff is bound by a 
confidentiality obligation. 

 

5.2 Volitatud töötleja teavitab vastutavat 
töötlejat mis tahes juhuslikust või 
volitamata juurdepääsust vastutava 
töötleja nimel töödeldavatele 
isikuandmetele ja teistest 
turvaintsidentidest (st isikuandmetega 
seotud rikkumistest, nagu need on 
sätestatud ELi isikuandmete kaitse 
üldmääruse artiklites 33 ja 34) seoses 
vastutava töötleja nimel töödeldavate 
isikuandmetega ilma liigse viivituseta 
pärast selliste intsidentide ilmsiks tulekut.  
Volitatud töötlejale teada oleva teabe 
ulatuses teade: 

(i) kirjendab isikuandmetega seotud 
rikkumise olemust, sealhulgas 
võimalusel asjasse puutuvate 
andmesubjektide kategooriaid ja 
ligikaudset arvu ning asjasse 
puutuvate isikuandmete kirjete 
ligikaudset arvu; 

(ii) sisaldab andmekaitseametniku 
või muu kontaktisiku nime ja 
kontaktandmeid, kelle käest saab 
lisateavet; 

(iii) kirjeldab isikuandmetega seotud 
rikkumise tõenäolisi tagajärgi; 

(iv) kirjeldab volitatud töötleja 
rakendatud või soovitatavaid 
meetmeid isikuandmeid 
puudutava rikkumise suhtes, 
sealhulgas meetmeid selle 
võimalike kahjulike mõjude 
leevendamiseks, kui see on 
kohane; 

(v) sisaldab mis tahes muud 
volitatud töötlejale teada olevat 
teavet, millest vastutav töötleja 
peab edastama 
andmekaitseasutustele ja/või 
andmesubjektidele. 

Volitatud töötleja osutab lisaks mõistlikku 
abi, mida vastutav töötleja nõuab 
turvarikkumise uurimiseks. 

5.3 Volitatud töötleja peab tagama, et 
vastutava töötleja nimel töödeldavatele 
andmetele pääsevad ligi ainult need 
töötajad, kellel on neile juurdepääsu vaja 
volitatud töötleja selles andmete 
töötlemise lepingus sätestatud kohustuste 
täitmiseks. Volitatud töötleja tagab, et 
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5.4 The duties of confidentiality set forth in this 
section 5 shall survive the expiry or termination 
of the data processor agreement. 

6. AUDIT RIGHTS 

6.1 Upon Data Controller’s written request, Data 
Processor may, at its own discretion, in order to 
fulfil the audit requirements according to 
applicable data protection law, choose to 
provide Data Controller with the most recent 
certifications and/or audit report(s) concerning 
the security measures for the services or 
environment used to provide the services. Data 
Processor will reasonably cooperate with Data 
Controller by providing available additional 
information to help Data Controller better 
understand such security measures. To the 
extent it is not possible to otherwise satisfy an 
audit obligation mandated by applicable law, 
Data Controller (by itself or another auditor 
bound by a confidentiality obligation and not 
being a competitor of the Data Processor) may 
conduct an onsite audit of the facilities used to 
provide the services, and only in a manner that 
causes minimal disruption to the Data 
Processor’s business and in accordance with 
Data Processor's security policies to reduce any 
risk to Data Processor's other customers. Unless 
mandated by law, no audits are allowed for 
security and compliance reasons.  

 

 

6.2 Audits as described in clause 6.1 shall be 
conducted at Data Controller’s expense  and 
may be conducted during the term of this data 
processor agreement, subject to the following 
terms and conditions: 

(i) the audits shall not include access to 
any systems, data or information 
relating to other customers of the Data 
Processor; 

(ii) the Data Controller’s audit shall be 
restricted to such information, material 
and data which are relevant and 
connected to the Data Processor’s 
processing of personal data on behalf 
of Data Controller under this data 
processor agreement; and 

(iii) audits shall not exceed three (3) 
business days in duration unless the 

tema töötajatele on siduv 
konfidentsiaalsuskohustus. 

5.4 Selles 5. peatükis sätestatud 
konfidentsiaalsuskohustus jääb kehtima ka 
pärast andmete töötlemise lepingu 
lõppemist või lõpetamist. 

6. AUDITIÕIGUS 

6.1 Vastutava töötleja kirjalikul nõudel võib 
volitatud töötleja vastavalt oma 
äranägemisele auditinõuete täitmiseks 
kohalduvate andmekaitset käsitlevate 
õigusaktide kohaselt esitada vastutavale 
töötlejale kõige uuemad sertifikaadid ja/või 
auditiaruande(d), mis puudutavad 
turvameetmeid teenuste või nende 
osutamiseks kasutatava keskkonna jaoks. 
Volitatud töötleja teeb vastutava töötlejaga 
mõistlikult koostööd, andes olemasolevat 
lisateavet, et aidata vastutaval töötlejal 
neid turvameetmeid paremini mõista. 
Selles ulatuses, milles pole muul viisil 
võimalik täita kohalduvate õigusaktidega 
nõutavat auditikohustust, võib vastutav 
töötleja (ise või teise audiitori kaudu, keda 
seob konfidentsiaalsuskohustus ja kes ei 
ole volitatud töötleja konkurent) teha 
kohapealse auditi teenuste osutamiseks 
kasutavates rajatistes ning seda ainult 
viisil, mis häirib volitatud töötleja tegevust 
minimaalselt, ning kooskõlas volitatud 
töötleja turvapõhimõtetega, et vähendada 
mis tahes ohtu volitatud töötleja teiste 
klientide jaoks. Turvalisuse ja nõuete 
täitmise põhjustel ei ole lubatud mingid 
auditid, mida ei nõua seadus.  

6.2 Punktis 6.1. nimetatud auditid tehakse 
vastutava töötleja kuludega ning neid 
võidakse teha selle andmete töötlemise 
lepingu kehtivusaja jooksul järgmistel 
tingimustel: 

(i) auditid ei hõlma juurdepääsu 
mingitele süsteemidele, 
andmetele ega teabele, mis on 
seotud volitatud töötleja teiste 
klientidega; 

(ii) vastutava töötleja audit puudutab 
ainult sellist teavet, materjale ja 
andmeid, mis on asjakohased ja 
seotud volitatud töötleja poolse 
isikuandmete töötlemisega 
vastutava töötleja nimel vastavalt 
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parties otherwise agree in writing in 
advance or specific circumstances calls 
for a longer audit (for example if Data 
Controller has reason to believe that a 
security breach has occurred or may 
occur). 

 

 

7. TERM 

The provisions in this data processor agreement 
shall apply during such time that Data Processor 
processes personal data in respect of which the 
Data Controller is the data controller. 

 

8. MEASURES UPON COMPLETION OF 
PROCESSING OF PERSONAL DATA 

8.1 Upon expiry of this data processor agreement, 
the Data Processor shall, at the choice of the 
Data Controller as communicated to the Data 
Processor, delete or return the data, including 
any copies thereof. The Data Processor shall be 
obliged in accordance with sentence 1 only 
insofar that the Data Controller cannot retrieve 
and delete the concerned personal data by 
itself.  

8.2 Upon request by the Data Controller, Data 
Processor shall provide a written notice of the 
measures taken regarding the aforementioned 
data upon the completion of the processing. 

 

8.3 Clause 8.1. and 8.2 do not apply to the extent 
Data Processor is obliged to retain data under 
applicable law or for documentation purposes. 
In case of technical impossibility to delete or 
destroy data processed in electronic form, the 
Data Processor shall take reasonable steps to 
make said data not accessible, non-retrievable 
and non-modifiable and any unjustified 
processing shall be prohibited. 

 

 

 

 

sellele andmete töötlemise 
lepingule; 

(iii) auditite kestus ei ületa kolme (3) 
tööpäeva, kui pooled ei lepi 
eelnevalt kirjalikult kokku teisiti ja 
spetsiifilised asjaolud ei nõua 
pikemat auditit (näiteks kui 
vastutaval töötlejal on põhjust 
arvata, et on aset leidnud 
turvalisuse rikkumine või see võib 
aset leida). 

7. KEHTIVUSE TÄHTAEG 

Selle andmete töötlemise lepingu sätted 
kehtivad selle aja jooksul, mil volitatud 
töötleja töötleb neid isikuandmeid, mille 
suhtes vastutav töötleja on vastutav 
töötleja. 

8. PÄRAST ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE 
LÕPETAMIST RAKENDATAVAD 
MEETMED 

8.1 Pärast selle andmete töötlemise lepingu 
lõppemist kustutab või tagastab volitatud 
töötleja vastavalt talle teada antud 
vastutava töötleja valikule andmed ja 
nende koopiad. Volitatud töötajale kehtib 
esimeses lauses sätestatud kohustus ainult 
selles ulatuses, milles vastutav töötaja ei 
saa neid isikuandmeid ise kätte ja 
kustutada.  

8.2 Vastutava töötleja nõudel esitab volitatud 
töötleja kirjaliku teate meetmete kohta, 
mida on nimetatud andmete suhtes 
rakendatud pärast töötlemise lõppu. 

 

8.3 Punktid 8.1. ja 8.2. ei kehti selles ulatuses, 
milles volitatud töötleja on kohustatud 
andmeid säilitama vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele või dokumenteerimiseks. Kui 
elektroonilisel kujul töödeldud andmeid ei 
ole tehniliselt võimalik kustutada või 
hävitada, rakendab volitatud töötleja 
nende andmete suhtes mõistlikke 
meetmeid, et need ei oleks 
juurdepääsetavad, kättesaadavad ega 
muudetavad, ning igasugune 
põhjendamatu töötlemine on keelatud. 
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9. COMPENSATION AND LIABILITY AND 
INDEMNIFICATION 

9.1 In case of revisions of applicable law, rulings or 
guidances from data protection authorities that 
were not known at the time of this data 
processing agreement, and such revisions, 
guidances or rulings cause additional costs to 
the Data Processor, the Data Processor may 
request negotiation for compensation in order to 
cover such costs. The foregoing right to 
negotiation for cost compensation shall also 
apply in case the Data Controller requires 
additional or different security measures than 
those in Appendix 2. 

9.2 Taking into account the scope and value of the 
Data Processor’s commitment under the 
Agreement, the Data Processor’s liability for 
non-compliance with this data processor 
agreement shall be limited to the fees paid to 
the Data Controller under the Agreement during 
the twelve month period prior to the events that 
gave rise to the applicable claim.  

 

9.3 The Data Controller will defend, indemnify, and 
hold harmless the Data Processor and the 
officers, directors, employees, successors, and 
agents of the Data Processor from all claims, 
damages, liabilities, assessments, losses, costs, 
administrative fines and other expenses 
(including, without limitation, reasonable 
attorneys' fees and legal expenses) arising out 
of or resulting from any claim, allegation, 
demand, suit, action, order or any other 
proceeding by a third party (including 
supervisory authorities) that arises out of or 
relates to the violation of the Data Controller's 
obligations under this data processing 
agreement and/or applicable data protection 
law. 

10. ENTIRE AGREEMENT, ETC. 

10.1 With regard to the subject matter hereof, this 
data processor agreement shall supersede any 
prior agreements, arrangements and 
understandings between the Parties and 
constitute the entire agreement between the 
Parties with respect to the data protection 
obligations of the parties.  

 

9. VASTUTUS JA KAHJUDE HÜVITAMINE 

9.1 Kui rakenduvaid õigusakte, 
andmekaitseasutuste otsuseid või juhiseid 
muudetakse, see ei olnud selle andmete 
töötlemise lepingu sõlmimisel teada ning 
selline õigusakti, otsuse või juhise 
muutmine põhjustab volitatud töötlejale 
lisakulusid, võib volitatud töötleja nõuda 
läbirääkimisi selliste kulude hüvitamise 
asjus. Nimetatud õigus läbirääkimistele 
kulude hüvitamise asjus kehtib ka siis, kui 
vastutav töötleja nõuab täiendavaid või 
teistsuguseid turvameetmeid kui need, mis 
on sätestatud lisas 2. 

9.2 Arvestades volitatud töötleja selles 
lepingus sätestatud kohustuste ulatust ja 
väärtust arvestades on volitatud töötleja 
vastutus selle andmete töötlemise lepingu 
mittetäitmise eest piiratud tasudega, mille 
vastutav töötleja on vastavalt lepingule 
tasunud kaheteist kuu jooksul enne 
sündmusi, mis andsid aluse nõude 
esitamiseks.  

9.3 Vastutav töötleja hüvitab ja kaitseb 
volitatud töötlejat ning tema ametiisikuid, 
direktoreid, töötajaid, õigusjärglasi ja 
esindajaid kõigi nõuete, kahjude, 
vastutuse, hindamiste, kaotuste, kulude, 
haldustrahvide ja muude kulude 
(sealhulgas mõistlike advokaaditasude ja 
õiguskulude) eest, mis tulenevad mis tahes 
nõudest, süüdistusest, nõudmisest, 
kohtuasjast, tegevusest, korraldusest või 
mis tahes muust kolmanda poole 
(sealhulgas järelevalveasutuste) 
toimingust, mis on põhjustatud või seotud 
vastutava töötleja sellest andmete 
töötlemise lepingust ja/või kohalduvatest 
andmekaitset käsitlevatest õigusaktidest 
tulenevate kohustuste rikkumisega. 

10. LEPINGU TERVIKLIKKUS 

10.1 See andmete töötlemise leping asendab 
seoses siin sätestatuga kõik varasemad 
poolte vahelised lepingud, korraldused ja 
arusaamad ning see kujutab endast 
täielikku poolte vahelist lepingut nende 
andmekaitset puudutavate kohustuste 
osas.  
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10.2 The Parties agree that the bundling of the Data 
Controllers (Customer and Customer affiliates) 
as Data Controllers and the Data Processor 
within this single DPA is only undertaken for 
efficiency purposes (i.e., to avoid a multitude of 
different contract documents) and (i) shall 
result in legally separate DPAs between the 
respective Data Controller and the Data 
Processor. 

 

 

 

This data processor agreement comes into force when the 
Customer has signed any such agreement with Toyota 
Material Handling Baltic SIA Eesti filiaal, where a 
reference to the terms and conditions of this Toyota 
Material Handling Baltic Data Processing Agreement and 
a link to their location in world wide web is included. 
 

10.2 Pooled nõustuvad, et vastutavate 
töötlejate (kliendi ja tema tütarfirmade) 
ühine nimetamine vastutavate töötlejatena 
ja volitatud töötlejana selles andmete 
töötlemise lepingus on ainult tõhususe 
tagamiseks (st et vältida eri 
lepingudokumentide paljusust) ja see toob 
kaasa juriidiliselt eraldiseisvad andmete 
töötlemise lepingud vastava vastutava 
töötleja ja volitatud töötleja vahel. 

 

 

Käesolev andmete edastamise kokkulepe jõustub 
siis, kui Klient on sõlminud sellise lepingu Toyota 
Material Handling Baltic Sia Eesti filiaaliga, kus on 
lisatud viide käesoleva Toyota Material Handling 
Baltic andmete edastamise kokkuleppe tingimustele 
ja link nende asukohale. 
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APPENDIX 1 
 

LISA 1 

Data processing instructions Andmete töötlemise juhised 
Purposes 

The Service, provided by and 
managed by the Data Processor, 
is a fleet management solution 
which aims at helping the Data 
Controller to increase 
productivity, improve safety, 
protect the environment and 
reduce operational costs. The 
Software connects the Data 
Controller’s truck fleet data using 
telematics technology. The Data 
Controller has access to the 
information via a web portal and 
a mobile application. 
Furthermore, The Data Controller 
uses the personal data to: 
identify the relevant employee, 
team manager and system 
administrator, to verify the level 
of authorization per forklift truck, 
to ensure the forklift truck has 
been properly checked, to 
register the amount of shocks to 
analyse the work environment, 
to register circumstances 
surrounding high shocks and to 
improve the work environment, 
to register the time during which 
the operator operated the truck, 
to allow team managers to view 
the information, to monitor who 
reset a truck after a shock-
lockout as well as who made the 
qualitative observations in the 
comments box, to monitor who 
had access to the portal, to 
register which system 
administrators had access to the 
portal. 

 
 

Eesmärgid 
Volitatud töötleja poolt pakutav ja 
hallatav teenus on masinapargi 
haldamise lahendus, mille eesmärk 
on aidata vastutaval töötlejal 
suurendada tootlikkust, parandada 
ohutust, kaitsta keskkonda ja 
vähendada kasutuskulusid. 
Tarkvara loob ühenduse vastutava 
töötleja masinapargi andmetega 
telemaatika kaudu. Vastutaval 
töötlejal on juurdepääs teabele 
veebiportaali ja mobiiliaplikatsiooni 
kaudu. Lisaks kasutab vastutav 
töötleja isikuandmeid: asjaomase 
töötaja, meeskonnajuhi ja 
süsteemiadministraatori 
tuvastamiseks, kahveltõstukiga 
seotud volituste taseme 
kontrollimiseks, kahveltõstuki 
korrektse kontrollimise tagamiseks, 
löökide arvu registreerimiseks 
töökeskkonna analüüsimise, 
tugevate löökide asjaolude 
registreerimise ja töökeskkonna 
parandamise eesmärgil, juhi masina 
juhtimise aja registreerimiseks, 
võimaldamaks meeskonnajuhtidel 
näha teavet ning jälgida, kes 
lähtestas kahveltõstuki pärast löögi 
tõttu lukustamist ja kes kirjutas 
kommentaaride väljale 
tähelepanekud kvaliteedi kohta, 
portaalile juurdepääsu omanute 
jälgimiseks ja portaalile 
juurdepääsu omanud 
süsteemiadministraatorite 
registreerimiseks. 

 

Please specify all 
purposes for which the 
personal data will be 
processed by Data 
Processor.  

 

Palun täpsustage kõik eesmärgid, millisel 
põhjusel volitatud töötleja töötleb 
isikuandmeid.  

 

Categories of Data 
Subjects 

Employees: Forklift truck 
operators, team managers and 

system administrators. 

Andmesubjektide liigid Töötajad: kahveltõstukijuhid, 
meeskonnajuhid ja 

süsteemiadministraatorid. 
Please specify the 
categories of Data 
Subjects whose 
personal data will be 
Processed by Data 
Processor. 

 

Palun täpsustage andmesubjektide liigid, 
kelle isikuandmeid volitatud töötleja 
töötleb. 

 

Categories of data Regarding Forklift truck 
operators: Data Controller forklift 
truck fleet data consists of name 

of truck operator or operator 
alias, Employee ID, level of 

authorisation / certification, truck 
operating data, impacts (shock 
registration), comments, safety 
checks, operating times (log-on, 

log out). 

Andmete liigid Kahveltõstukijuhtide kohta: 
vastutava töötleja kahveltõstukite 

pargi andmed koosnevad juhi 
nimest või tähisest, töötaja IDst, 

volituste/loa tasemest, 
kahveltõstuki juhtimise andmetest, 

registreeritud löökidest, 
kommentaaridest, ohutuse 

kontrollimistest ja kasutusaegadest 
(sisse- ja väljalogimistest). 

Please specify the 
personal data that will 
be processed by Data 

Processor. 

Palun täpsustage, milliseid isikuandmeid 
volitatud töötleja töötleb. 

 Regarding Forklift truck operator 
team managers: name, 

Employee ID, email address, log-
on time, comments, reset info. 

 Kahveltõstukijuhtide meeskonna 
juhtide kohta: nimi, töötaja ID, e-

posti aadress, sisselogimisaeg, 
kommentaarid, ennistamisteave. 
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Regarding System 
Administrators: Name, and e-
mail address, log-on time. 

 

 
Süsteemiadministraatorite kohta: 
nimi, e-posti aadress, 
sisselogimisaeg. 

 

Processing 
Operations 

Please specify all 
processing activities to 
be conducted by Data 
Processor. 

 

Collection, calculation, 
organization, structuring, 
storage, retrieval, or otherwise, 
to provide reports of compiled 
Data Controller forklift data as 
per truck level, site level, country 
level and global level. 

 

Andmetöötlusoperatsioonid 

Palun täpsustage kõik volitatud töötleja 
töötlemistegevused. 

 

Andmete kogumine, arvutamine, 
korrastamine, struktureerimine, 
säilitamine, päringute tegemine ja 
muu aruannete koostamiseks 
vastutava töötleja kahveltõstukite 
kohta tõstuki, tegevuskoha, riigi ja 
üleilmse täpsusega. 

 

Location of 
Processing 
Operations 

CGI, Stockholm, Sweden. 

 

Andmetöötlusoperatsioonide 
toimumiskoht CGI, Stockholm, Rootsi. 

 
Please specify all 
locations where the 
personal data will be 
processed by Data 
Processor. 

 

Palun täpsustage kõik asukohad, kus 
volitatud töötleja töötleb isikuandmeid. 

 

Duration of storage 
of personal data  

Users and user accounts will be 
erased, and personal data 

anonymised within reasonable 
time upon notification by the 
Data Controller to the Data 

Processor that the personal data 
shall be erased.  

Isikuandmete säilitamisaeg  Kasutajad ja kasutajakontod 
tühistatakse ning isikuandmed 

anonümiseeritakse mõistliku aja 
jooksul pärast seda, kui vastutatav 
töötleja teavitab volitatud töötlejat 

isikuandmete kustutamise 
vajadusest.  
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APPENDIX 2 
 

LISA 2 

Security Measures Turvameetmed 

This is a general description of the technical and 
organizational security measures that are implemented to 
protect the personal data by the Data Processor through 
Data Processors Enterprise Security Management 
Framework applied to Data Processor and Data Processor 
managed sub-processors 

Controls to prevent unauthorized persons from gaining 
access to data processing systems with which personal 
data are processed or used (access control) are enforced 
and reviewed. 

Controls to prevent data processing systems from being 
used without authorization (access control) are enforced 
and reviewed. 

Controls to ensure that persons entitled to use a data 
processing system have access only to the data to which 
they have a right of access, and that personal data 
cannot be read, copied, modified or removed without 
authorization in the course of processing or use and after 
storage (access control) are enforced and where 
applicable reviewed. 

Controls to ensure that personal data cannot be read, 
copied, modified or removed without authorization during 
electronic transmission or transport (transmission 
control), is enforced for all external communication. 

Controls to ensure that it is possible to check and 
establish whether and by whom personal data have been 
input into data processing systems, modified or removed 
(input control) is enforced through access controls, 
secure development and where feasible vulnerability test 
of interfaces. 

Controls to ensure that, in the case of commissioned 
processing of personal data, the data are processed 
strictly in accordance with the instructions of the principal 
(job control), is enforced through strict governance of 
sub-contractors.  

Controls to ensure that personal data are protected from 
accidental destruction or loss (availability control), is 
enforced through a combination of administrative- and 
IT-security-controls enforced on services and 
infrastructure. 

Controls to ensure that data collected for different 
purposes can be processed separately, is enforced 
through secure development, and where feasible logical 
and physical separation. 

 

Siin on üldiselt kirjeldatud tehnilisi ja korralduslikke 
turvameetmeid, mida volitatud töötleja rakendab 
isikuandmete kaitsmiseks volitatud töötleja ettevõtte 
turvahaldusraamistikuga, mis on kasutusel volitatud 
töötleja ja tema hallatavate alamtöötlejate juures. 

Kontrollimehhanisme, millega välditakse volitamata 
isikute juurdepääsu isikuandmete töötlemise või 
kasutamise süsteemidele (juurdepääsukontroll), 
rakendatakse ja vaadatakse üle. 

Kontrollimehhanisme, millega välditakse 
andmetöötlussüsteemide loata kasutamist 
(juurdepääsukontroll), rakendatakse ja vaadatakse üle. 

Kontrollimehhanisme, mis tagavad, et 
andmetöötlussüsteemide kasutamise õigust omavad 
isikud pääsevad juurde ainult neile andmetele, millele neil 
on juurdepääsuõigus, ning et isikuandmeid ei saaks 
töötlemise või kasutamise käigus ja pärast salvestamist 
ilma loata lugeda, kopeerida, muuta ega kustutada 
(juurdepääsukontroll), rakendatakse ning vaadatakse üle, 
kui see on kohalduv. 

Kontrollimehhanisme, mis tagavad, et isikuandmeid ei 
saaks elektroonilise edastamise või transportimise käigus 
ilma loata lugeda, kopeerida, muuta ega kustutada 
(edastamiskontroll), rakendatakse igasuguse välise side 
korral. 

Kontrollimehhanisme, mis tagavad, et oleks võimalik 
kontrollida ja kindlaks teha, kas ja kelle poolt on 
isikuandmeid andmetöötlussüsteemidesse sisestatud, 
muudetud või eemaldatud (sisestamiskontroll), 
rakendatakse juurdepääsukontrolli mehhanismide, 
turvalise arendamise ja võimalusel liideste haavatavuse 
testimise abil. 

Kontrollimehhanisme, mis tagavad, et isikuandmete 
sisseostetava töötlemise korral töödeldakse andmeid 
rangelt vastavalt tellija juhistele (töökontroll), 
rakendatakse alltöövõtjate range juhtimise kaudu.  

Kontrollimehhanisme, mis tagavad, et isikuandmeid 
kaitstakse juhusliku hävimise või kaotsimineku eest 
(kättesaadavuse kontroll), rakendatakse halduslike ja IT-
turvalisust puudutavate kontrollimehhanismide 
kombinatsiooni abil, mis on kasutusel teenuste ja taristu 
reguleerimiseks. 

Kontrollimehhanisme, mis tagavad, et eri eesmärkidel 
kogutud andmeid saaks töödelda eraldi, rakendatakse 
turvalise arendamise ning võimalusel loogilise ja füüsilise 
eraldamise abil. 
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APPENDIX 3 
 
 

LISA 3 

Telematics sub-processing 
 
 
 

Telemaatiline töötlemine alltöövõtuna 

Toyota Material Handling Europe AB, 
I_Site service provider. 
ACTIA Nordic AB: Data Handling Unit 
(hardware and software) supplier. 
CGI Sverige AB: Hosting servers, 
databases and active directory. 
Consat Telematics AB: Machine gateway 
supplier (software) including support. 
iStone AB: Providing application monitoring 
and support on all servers and helpdesk 
function towards TMHE affiliate marketing & 
sales companies. 
Telenor Connexion AB: SIM card and 
telematics network supplier (traffic between 
DHU and machine gateway). 

Toyota Material Handling Europe AB, 
I_Site’i teenusepakkuja. 
ACTIA Nordic AB: andmete käitlemise 
üksuse (riist- ja tarkvara) tarnija. 
CGI Sverige AB: hostimisteenused, 
andmebaasid ja kataloogiteenused. 
Consat Telematics AB: masina 
võrguvärava (tarkvara) tarnija ja toe 
pakkuja. 
iStone AB: rakenduste jälgimine ja tugi 
kõigil serveritel ning helpdesk’i funktsioon 
TMHE tütarfirmadest turundus- ja 
müügifirmade jaoks. 
Telenor Connexion AB: SIM-kaartide ja 
telemaatikavõrgu tarnija (liiklus DHU ja 
masina võrguvärava vahel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


