
Isikuandmete töötlemise toimingute register 
 
Isikuandmete töötlemise toimingute register kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679, 
artikkel 30) (edaspidi IKÜM), andmed kehtivad seisuga 14.11.2019.a. 

Vastutav töötleja Seesam Insurance AS (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 

Isikuandmeid  töödeldakse kontsernisiseses andmevahetuses ja Seesam Insurance AS ning 
Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (edaspidi Compensa) peatselt toimuva 
ühinemise eesmärgil.  
Täpsemalt töödeldakse isikuandmeid nii ühinemisprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni 
ettevalmistamise, IT-süsteemide ühendamise kui ka teenuse pakkumise protsessi ühtlustamise 
eesmärgil.  Seesam töötleb ühinemise protsessi läbiviimise ja hõlbustamise eesmärgil 
isikuandmed õigustatud huvi alusel IKÜM artikkel 6(f) järgi.   
Seesam ja Compensa kuuluvad Vienna Insurance Group nimelisse kontserni.  Seesamil on õigus 
kontserni piires sisehalduse eesmärkidel edastada isikuandmeid õigustatud huvi alusel kooskõlas 
IKÜM-i preambula punkiga 48 ja artikliga 6 (f).   

Andmesubjektide 
kirjeldus 

Kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud  
(kehtivad lepingud ja lõppenud lepingud) 
 

Töötajad ja juhatus 

Isikuandmete liigid  − Nimi 

− Isikukood 

− Sünniaeg 

− E-post 

− Telefoninumber 

− Aadress 

− Töökoht 

− Pangakonto number 

− Elukohariik 

− Kindlustatud objekt ja sellega seotud teave 
(auto mudel, tehasetähis, 
registreerimisnumber, kinnisvara aadress, 
tunnuskood jne) 

− Tervislik seisund 

− Kindlustuspoliisi nr 

− Teave varasemate nõuete ja juhtumite 
kohta 

− Juhiloa väljaandmise kuupäev 

− Nimi 

− Välimus (näofoto) 

− Isikukood 

− Telefoninumber 

− E-post (sealhulgas e-kirjade sisu) 

− Aadress  

− Haridus 

− Lapsed (arv ja vanus) 

− Töötasu 

− Tervis 

− Teave süüdimõistvate kohtuotsuste kohta 
(IDD nõuete järgimise eesmärgil) 
 

Isikuandmete 
avalikustamine 

Andmeid võib avalikustada kontserni piires sisehalduse eesmärkidel. 
 

Isikuandmete 
edastamine 
väljapoole ELi või 
Euroopa 
Majanduspiirkonda 

Isikuandmeid ei edastata väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda. 

Andmete 
säilitustähtajad 

Töötajad: Isikuandmed kustutatakse 10- 55 aastat pärast töölepingu lõppemist. 
Kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud:  Isikuandmed kustutatakse 11 aastat pärast 
kindlustuslepingu lõpetamist või kindlustuslepingust tuleneva nõude käsitlemise lõpetamist 
(olenevalt sellest, kumb toimub hiljem). Liikluskindlustuse lepingute puhul on säilitamisetähtaeg 
30 aastat pärast kindlustuslepingu lõpetamist või kindlustuslepingust tuleneva nõude käsitlemise 
lõpetamist (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem). 



 

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. 
6. Andmesubjektid saavad märgitud eesmärkidel isikuandmete töötlemise kohta 

informatsiooni nii avalikest isikuandmete töötlemise põhimõtetest kui ka käesolevast 
avalikustatud töötlemistoimingute registrist.  

Lisainformatsioon 
andmesubjektile 

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/

