
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 
ja alus 

Rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine vastavalt majanduslikke ja muid rahvusvahelisi 
sanktsioone käsitlevatele õigusaktidele  
Seesam töötleb isikuandmed IKÜM artikkel 6 p 1 (c) ja teiste kehtivate õigusaktide järgi 

Andmesubjektide 
kirjeldus 

• Lepingulised isikud 
• Lepingutest kasu saavad isikud 
• Isikud, kellele tuleb raha üle kanda 
• Kui ülalnimetatud isikud on juriidilised isikud, siis selliste juriidiliste isikute lõplikud kasusaajad 

Isikuandmete liigid  − Nimi 

− Perekonnanimi 

− Sünnikuupäev ja/või isikukood 

− Muu teave, mis on esitatud rahvusvaheliste sanktsioonide ametlikes loeteludes 
Isikuandmete 
avalikustada  

Andmeid võib avaldada: 
järelevalveasutustele, uurimisasutustele, prokuratuurile, kohtule ja rahapesu andmebüroole; 
teistele partneritele, keda Seesam kindlustuslepingu täitmisesse kaasab; muud partnerid, 
kellele Seesam kindlustuslepingu täitmisel tugineb (nt eksperdid); riigiasutustele (nt 
maksuamet), audiitoritele 

Isikuandmete 
edastamine 
väljapoole ELi või 
Euroopa 
Majanduspiirkonda 

Isikuandmeid ei edastata väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda. 

Andmete 
säilitustähtajad 

Kohaldatavate rahvusvaheliste sanktsioonide isikuandmeid töödeldakse seni, kuni vastavad 
rahvusvahelised sanktsioonid kehtivad. 

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 

Enne lepingu sõlmimist ja selle täitmise ajal võib isikuandmeid koguda avalikest registritest, mis 
sisaldavad teavet kohaldatavate rahvusvaheliste sanktsioonide kohta. Automaatset otsuste 
vastuvõtmist võib kasutada selle hindamiseks, kas isiku suhtes kehtivad rahvusvahelised 
sanktsioonid. Automaatne otsustamine toimub selle järgi, kas hinnatakse, kas andmesubjekt 
kuulub rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluvate isikute (või on see konkreetne isik) alla. 
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/

