
Isikuandmete töötlemise toimingute register 
 
Isikuandmete töötlemise toimingute register kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679, 
artikkel 30) (edaspidi IKÜM), andmed kehtivad seisuga 01. juuli 2020.a. 
 

Vastutav töötleja Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam 
(edaspidi Seesam) 
Aadress 

Maakri 19/1 Tallinn 10145 

Telefon 

+372 6281800 
Faks 

+372 6312109 
E-post 

seesam@seesam.ee 
Veebisait 

www.seesam.ee 
Andmekaitseametniku e-post 
andmekaitse@seesam.ee 

Isikuandmete 
töötlemise 
eesmärk 

Otseturundus  

Andmesubjektide 
kirjeldus 

− Nõusoleku andnud isik 

− Vastutava töötlejaga kindlustuslepingu sõlminud isik (juhtudel, mil nõusolek ei ole vajalik) 
Isikuandmete liigid − Nimi 

− E-post 

− Aadress 

− Telefoninumber 

− Kindlustusajalugu (andmed sõlmitud 
kindlustuslepingute kohta) 

Isikuandmete 
avalikustamine 

Andmed avalikustatakse üksnes kliendi nõusolekul või juhul, kui andmete avalikustamine on 
sõnaselgelt ette nähtud õigusaktides, nt  riigiasutustele (maksuamet); järelevalveasutustele, 
uurimisasutustele, prokuratuurile, kohtule ja rahapesu andmebüroole  

Isikuandmete 
edastamine 
väljapoole ELi või 
Euroopa 
Majanduspiirkonda 

Isikuandmeid ei edastata väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda. 

Töötlemise 
seaduslikud alused 

IKÜM Art. 6 p. 1 (a)  ja (f); Elektroonilise side seadus par. 103´; muud õigusaktid 

Andmete 
kustutamise 
tähtajad 

Isikuandmed kustutatakse 5 aastat pärast andmesubjektilt nõusoleku saamist, välja arvatud 
juhul, kui andmete töötlemise jätkamiseks on muu õiguslik alus (sellisel juhul kustutatakse 
andmed selle õigusliku aluse aegumisel).  

Isikuandmete 
kaitse põhimõtted 

1. Isikuandmete töötlemise õigusi kaitstakse infosüsteemide juurdepääsuõiguste järelevalve 
funktsioonide abil. 

2. Andmetöötluses kasutatavad serverarvutid asuvad arvutikeskuses, mida kaitsevad 
juurdepääsukontrolli ja turvasüsteemid. Isikuandmeid sisaldavad registrid on tehniliste 
turvameetmete abil eraldatud avalikest teabevõrgustikest. 

3. Paberdokumente hoitakse lukustatud kappides, mis asuvad juurdepääsukontrolliga 
ruumides. 

4. Isikuandmeid töötlevad isikud peavad järgima seadusest tulenevat 
konfidentsiaalsuskohustust ja vastutava töötleja sise-eeskirju ja/või nad on allkirjastanud 
asjakohase konfidentsiaalsuskokkuleppe. 

5. Faile varundatakse korrapäraselt. 
Lisainformatsioon 
andmesubjektile 

Automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profiilide koostamist, saab andmesubjekti suhtes 
rakendada, kui hinnatakse, millist turundusteavet pakkuda. Sel juhul põhineb automaatne 
otsustamine andmesubjekti kindlustusajalool ja muudel andmetel, mille hindamise eesmärk on 
anda andmesubjektile kõige sobivam ja kõige olulisem teave. Andmesubjektil on õigus taotleda 
Seesamilt juurdepääsu isikuandmetele, nende parandamist või kustutamist või andmesubjekti 
töötlemise piiramist või töötlemist vaidlustada ning õigust andmete ülekandmisele. 
Andmesubjektidel on õigus esitada kaebus andmekaitsespetsialistile või järelevalveasutusele. 
Rohkem informatsiooni Seesami Isikuandmete töötlemise põhimõtete ja andmesubjekti õiguste 
kohta: https://www.seesam.ee/seesamist/isikuandmete-tootlemise-pohimotted-seesam-
insurance-as-s/ 

https://www.seesam.ee/seesamist/isikuandmete-tootlemise-pohimotted-seesam-insurance-as-s/
https://www.seesam.ee/seesamist/isikuandmete-tootlemise-pohimotted-seesam-insurance-as-s/

