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CARLSBERGI GRUPI PRIVAATSUSTEATIS TÖÖLE KANDIDEERIJALE 

 

Milliseid isikuandmeid Carlsberg tööle kandideerijate kohta kogub ja kuidas neid kasutatakse? 

Isikuandmed hõlmavad kõiki Teie kui füüsilise isikuga seotud andmeid. Carlsberg kogub, töötleb ja kasu-

tab Teie kui kandideerija kohta alljärgnevat liiki isikuandmeid: 

 isikut tuvastavad andmed: nimi, kodakondsus, foto; 

 isikuteave: sugu, isikukood, sünnikuupäev, emakeel; 

 kontaktandmed: kontaktaadress, telefoninumber ja e-posti aadress; 

 haridus ja töökogemus: praeguse ja/või endise tööandja nimi ja kontaktandmed, teave haridus-

käigu, töökogemuse ja muude kompetentside kohta; 

 muu kandideerimisteave: kandideerimisavaldusel või CV-s esitatud teave; 

 töövestlusel kogutud teave: töövestlusel tehtud märkmed või töövahendusbüroolt saadud teave; 

 taustakontrollist saadav teave: soovituste kontrollimisel saadud teave ja töökogemust või hari-

duslikku tausta tõendavad andmed. 

 

Alljärgnevalt on loetletud põhjused, miks võime Teie andmeid kandideerimisprotsessi käigus vajada ja 

näited andmetest, mida kandideerimisprotsessi käigus töötleme:  

 Teie kandideerimisavalduse menetlemine ja töötlemine (sealhulgas tööpakkumise koostamine, 

kui osutute ametikohale valituks) – selleks on vaja töödelda isikut tuvastavaid andmeid, kontak-

tandmeid, kvalifikatsiooni ja töökogemust käsitlevaid andmeid, töövestlusel saadud teavet ja elu-

lookirjelduses sisalduvaid andmeid. 

 Soovitavale töökohale sobivuse kindlakstegemine – selleks on vaja töödelda isikut tuvastavaid 

andmeid, kontaktandmeid, hariduskäiku ja töökogemust käsitlevaid andmeid, töövestlusel saadud 

teavet ja elulookirjelduses sisalduvaid andmeid, praktiliste ülesannete ja testide tulemusi. 

 Kandideerimisprotsessi osana tehtav taustakontroll – selleks on vaja töödelda isikut tuvastavaid 

andmeid, kontaktandmeid ning Teie kvalifikatsioone ja töökogemust käsitlevaid andmeid. 

 Kohaldatava õiguse järgimine ja tööhõivealaste nõuete täitmine ning nõuete täitmise haldamine, 

sealhulgas seoses tööhõive- ja sisserändeõigusega – selleks on vaja töödelda isikut tuvastavaid 

andmeid ja kontaktandmeid. 

 Kohaldatavate poliitikapõhimõtete, menetluste ja õigusaktide järgimise järelevalve ja tagamine, 

sealhulgas rikkumistest teatamise telefoniliini tööprotsessid – selleks on vaja töödelda isikut tu-

vastavaid andmeid ja kontaktandmeid. 

 Suhtlus Teie, Carlsbergi töötajate ja kolmandate isikutega, sealhulgas Teie teavitamine tulevas-

test töövõimalustest Carlsbergis (kolmandad isikud võivad olla nt äripartnerid, tarnijad, kliendid 

või valitsusametnikud) – selleks on vaja töödelda isikut tuvastavaid andmeid ja kontaktandmeid. 

 Reguleerivate asutuste või muude ametiasutuste päringutele ja nõuetele vastamine ja nende 

täitmine (olenemata sellest, millises riigis) – selleks on vaja töödelda isikut tuvastavaid andmeid 

ja kontaktandmeid. 

 Ettevõtte finantsvastutuse tagamine, sealhulgas auditinõuete täitmine ning kulu-/eelarveanalüüs 

ja -kontroll – selleks on vaja töödelda isikut tuvastavaid andmeid, kontaktandmeid, teavet töökoha 

kohta, millele kandideerite (sealhulgas palk ja hüvitised). 
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Palun võtke arvesse, et Carlsbergil võib olla vaja töödelda ka Teie tundlikke isikuandmeid, näiteks tervi-

sekontrolli andmeid juhul, kui kandideerite ametikohale, kus tööle asumisele eelnev tervisekontroll on 

nõutud.  

Täpsemat teavet selle kohta, milliseid andmeid ja mis põhjustel Carlsberg töötleb, saab Carlsbergi tööle 

kandideerija privaatsusteatise täistekstist.  

Kellega võib Carlsberg jagada kandideerijate isikuandmeid ja mis saab siis, kui neid edastatakse välja-

poole Eestit? 

Saku Õlletehase AS kuulub globaalsesse Carlsbergi gruppi ning isikuandmeid võivad töödelda grupi eri 

üksused. Samuti võib Carlsbergil olla vaja edastada Teie andmeid kolmandatele isikutele, näiteks tarni-

jatele, klientidele või valitsusasutustele. Carlsbergi eesmärk on tagada, et juurdepääs sellistele andmetele 

oleks võimalikult suures ulatuses piiratud. Kui Carlsbergil on vaja edastada andmeid väljapoole Eesti 

Vabariiki, võetakse kõik vajalikud meetmed selleks, et Teie andmeid piisaval määral kaitsta. Täpsemat 

teavet selle kohta, kellega Teie andmeid jagatakse ja mida me teeme andmete kaitsmiseks, saab teid 

puudutava värbamisprojekti eest vastutavalt Saku Õlletehase ASi töötajalt. 

Kui kaua Carlsberg kandideerijate isikuandmeid säilitab? 

Carlsberg ei säilita Teie andmeid kauem, kui on vajalik õigusaktide järgimiseks ning Teie või kolmandate 

isikute ees võetud kohustuste täitmiseks.  

Millised on kandideerija õigused seoses oma isikuandmetega? 

Seoses oma isikuandmetega on Teil järgmised õigused: õigus andmetega tutvuda, õigus nõuda andmete 

parandamist ja kustutamist. Samuti tehnilisemat laadi õigused, näiteks õigus nõuda Carlsbergilt oma 

andmete töötlemise piiramist ja õigus oma andmeid edastada.  

 

Kellega võib isikuandmete töötlemise küsimustes ühendust võtta? 

Kui teil tekib seoses käesoleva teatisega küsimusi või kahtlusi, võtke ühendust: 

Inge Lusti Kaili Reim 

Personalijuht Jurist 

E-post: Inge.Lusti@saku.ee E-post: Kaili.Reim@saku.ee 

Tel: 6508 313 Tel: 6508 332 

 

Teil on õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele, mis Eestis on Andmekaitse Ins-

pektsioon. 
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