Aerotrans Service OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtted

1. Sissejuhatus
1.1. Aerotrans Service OÜ tegutseb reisiettevõtjana ning töötleb seega oma igapäevases
tegevuses isikuandmeid erinevate reisiteenuuste vahendamise eesmärgil.
1.2. Allolevalt selgitame Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel
(edaspidi Põhimõtted) töötleme enda klientide andmeid.
2. Põhimõtetes kasutatavad mõisted
2.1. Isikuandmed - Mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti)
kohta. Tuvastatav füüsiline isik on seejuures isik, keda saame otseselt või kaudselt tuvastada
eeskätt identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave,
võrguidentifikaator.
2.2. Kehtiv seadusandlus - Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid, sh Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus 2016/679, 27. aprillist 2016.a. füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete
töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise koha ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks
tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR) ja Eesti Vabariigi õigusaktid.
Kehtivaks seadusandluseks käesolevate Põhimõtete tähenduses on ka Euroopa Liidu ja
Eesti Vabariigi pädevate institutsioonide soovituslikud juhised andmekaitsealaste õigusaktide
rakendamiseks/täitmiseks.
2.3. Klient või andmesubjekt - Füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada meie
teenuseid ning kelle andmeid töötleme.
2.4. Vastutav Töötleja - Aerotrans Service OÜ, registrikood 12587536, samuti Aerotrans
Service OÜ kaubamärki kasutav ettevõte.
2.5. Töötlemine - Isikuandmetega teostatav automatiseeritud või automatiseerimata toiming,
nagu isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine,
säilitamine, kohandamine ja muutmine, kolmdandatele isikutele edastamine, kustutamine
2.6. Volitatud töötleja - Füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja
nimel
3. Üldsätted
3.1. Põhimõtted kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada
meie teenuseid. Muuhulgas kohalduvad Põhimõtted juhul, kui Klient kasutab teenuseid meie
partnerite juures, meie teenuseid veebilehe vahendusel või vahenduseta (telefonitsi, meili
teel).
3.2. Põhimõtted kirjeldavad üksnes isikuandmete Töötlemise üldiseid aluseid. Kliendi
isikuandmete Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Kliendiga
sõlmitavates lepingutes.
4. Isikuandmete Töötlemise õiguslik alus ja eesmärk
4.1. Töötleme Kliendi isikuandmeid üksnes Kehtivas Seadusandluses sätestatud õiguslikku alust
ja Kliendi nõusolekut järgides
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4.2. Töötleme Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel
4.2.1. Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja sõlmitud lepingu täitmiseks, sh teenuste
osutamiseks;
4.2.2. Turundus- ja tarbijaharjumuste uuringute, samuti rahulolu uuringute koostamiseks
eesmärgiga parendada meie poolt osutatavate/vahendatavate teenuste kvaliteeti;

5. Isikuandmete Töötlemine
5.1. Isikuandmete liigid ja isikuandmete koosseis, mida töötleme, sõltuvad konkreetsetest
teenustest, mida asjakohasel juhul Kliendile osutame (lennupiletite broneerimine, majutuse
broneerimine, kindlustuspoliisi vormistamine).
5.2. Töötleme eeskätt järgmisi Kliendi Isikuandmeid
5.2.1. Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, sugu ja kodakondsus, isikut
tõendava dokumendi number,
5.2.2. Kliendi telefoninumber ja meiliaadress;
5.2.3. muud isikuandmed, millised on nõutud faktilise teenuse osutaja poolt
(lennuettevõtete poolt nõutavad andmed, majutusasutuste poolt nõutavad andmed).
5.3. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks on meil õigus avaldada Kliendi isikuandmeid
5.3.1. teenuse faktilistele osutajatele ehk lennuettevõtetele, reisikorraldajatele, Kliendi
poolt valitud majutusasutustele;
5.3.2. koostööpartneritele, eeskätt kindlustusseltsile ja kindlustusvahendajale,
5.3.3. muudele isikutele, kellele peame Isikuandmeid avaldama, et täita enda kohustused
Kehtivast Seadusandlusest tulenevalt või kelle ees on Isikuandmete esitamise
kohustus tulenevalt Kehtivast Seadusandlusest.
5.4. Me ei kogu Kliendi isikuandmeid kolmandatelt isikutelt enda initsiatiivil ja omamata selleks
eelnevalt Kliendi nõusolekut.
6. Isikuandmete edastamine ja Töötlemine volitatud töötlejate poolt
6.1. Kehtiva Seadusandluse kohaselt on meil õigus kasutada Isikuandmete töötlemisel Volitatud
töötlejaid.
6.2. Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja on Aerotrans Service OÜ, registrikood 12587536,
asukoht Narva mnt 13a-27 e-post vheinmann@aerotrans-service.eu. Vastutava Töötleja
kontaktisikuks Isikuandmete Töötlemisega kaasnevates küsimustes on Viktoria Heinmann.
6.3. Kasutame Volitatud töötlejana üksnes partnereid, kes on võtnud kohustuse töödelda
isikuandmeid lähtuvalt käesolevatest Põhimõtetest ja Kehtivast Seadusandlusest.
6.4. Meie koostööpartnerite nimekiri (taoliste olemasolul), keda kasutame Isikuandmete Volitatud
töötlejana on kättesaadav meie veebilehel.
7. Isikuandmete salvestamine ja säilitamine
7.1. Salvestame ja säilitame Kliendi Isikuandmed üksnes juhul, kui Isikuandmed on saadud meie
vahendusel sõlmitud lepingute täitmise käigus, sh Isikuandmed, millised on saadud
kolmandatelt isikutelt. Meil on õigus salvestada ja säilitada ka sidevahendi abil saadud Kliendi
korralduste sisu, eesmärgiga kasutada nimetatud teavet Kliendi korralduste
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taasesitamiseks/tõendamiseks nii meie klienditeeninduse kvaliteedi kui meie lepinguliste
partnerite poolt Kliendile osutatavate teenuste vastavuse kontrollimisel.
7.2. Me ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete Töötlemise eesmärgist
ja Kehtivast Seadusandlusest tulenevalt vajalik.
8. Kliendi õigused
8.1. Kliendil on tema Isikuandmete töötlemisel kõik Kehtivast Seadusandlusest tulenevad
õigused, muuhulgas on
8.1.1. Kliendil õigus igal ajal küsida, kas meil on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning
saada teavet, milliseid ja millistel eesmärkidel me Kliendi isikuandmeid töötleme;
8.1.2. Kliendil õigus taotleda meilt oma isikuandmete täpsustamist/parandamist, kui need
on ebapiisavad, puudulikud või ebaõiged;
8.1.3. Kliendil õigus esitada meile vastuväiteid enda isikuandmete Töötlemise suhtes.
8.1.4. Kliendil õigus nõuda isikuandmete täielikku või osalist kustutamist;
8.1.5. Kliendil õigus piirata töötlemist. Eeskätt olukorras, milles me ei vaja Kliendi
isikuandmeid Töötlemise eesmärkidel või olukorras, milles Klient ei soovi saada
otseturunduse raames edastatavaid pakkumisi. Samuti juhul, kui Klient on esitanud
vastuväite isikuandmete Töötlemise suhtes ning ajaks, mille jooksul vastuväidet
menetletakse;
8.1.6. Kliendil õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks nõusolek tagasi. Kliendil on igal ajal
õigus võtta tagasi nõusolek, milline oli antud meile isikuandmete Töötlemiseks.
8.2. Kliendi isiuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete
Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks palume võtta ühendust Veebilehe vahendusel
jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.
9. Vastuväidete ja kaebuste esitamise kord
9.1. Kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvaid taotlused ja nõuded tuleb esitada
elektrooniliselt ja digiallkirjastatud kujul e-postiaadressile vheinmann@aerotrans-service.eu
või omakäeliselt allkirjastatuna aadressil Tallinna linn, Narva mnt 13a-27.
9.2. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Isikuandmete Töötlemisega kaasnenud rikkumiste puhul
Andmekaitse Inspektsiooni, asukohaga Tallinna linn, Väike-Ameerika 19 või selleks pädeva
kohtu poole.
10. Isikuandmete turvalisuse tagamine
10.1. Kohustume tagama isikuandmete Töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta
isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävinemise eest.
10.2. Kohustume rakendama isikuandmete Töötlemisel aja- ja asjakohaseid tehnilisi,
korralduslike ja muid meetmeid, tagamaks isikuandmete Töötlemise turvalisuse
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