
  
 

TNT Isikuandmete puutumatuse põhimõtted – Töölevõtueelne taustakontroll, 13. september 2016 Lk 1/2 

 

Isikuandmete puutumatuse põhimõtted 
Töölevõtueelne taustakontroll 

 
 
Palun lugege meie isikuandmete puutumatuse põhimõtteid (edaspidi: isikuandmete puutumatuse põhimõtted), mida 

kohaldatakse (allpool määratletud) TNT Express B.V. ja tema sidusettevõtete (edaspidi koos: TNT või meie) kasuks 

läbiviidavas töölevõtueelses taustakontrollis. Käesolevad isikuandmete puutumatuse põhimõtted kehtivad alates 

13. septembrist 2016 ning need näevad ette, kuidas me teilt saadud isikuandmeid käsitleme. Me austame oma töötajate 

ja klientide isikuandmete puutumatust ning arvestame kohalduvatest seadustest, sh ELi andmekaitse direktiivi 

rakendusaktid, tulenevat õigust isikuandmete puutumatusele. 

  

 MISSIOONI PÕHIMÕTTED 

Meie töötajad on osa ülemaailmsest ettevõttest, töötades õiglases, avatud ja usalduslikus keskkonnas. Meie jaoks on 

oluline kindlustada, et TNT uued töötajad oleksid kindlalt pühendunud meie ühistele väärtustele. Seetõttu jätame 

endale õiguse nõuda, et kõik töölevõtmise viimastesse etappidesse jõudnud töötajad läbiksid töölevõtueelse 

taustakontrolli. Meie töölevõtueelse taustakontrolli läbiviimise aluspõhimõtted on läbipaistvus ja vastastikune austus 

ning kontroll viiakse läbi vastavalt kehtivatele eeskirjadele. 

 

 

1. MILLIST TEAVET TÖÖDELDAKSE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE? 
 

Me kontrollime oma tulevasi töötajaid eesmärgiga teha kindlaks kandidaadi ausus ja seega tema usaldusväärsus. Sel 

eesmärgil kontrollime teie tulevase töökohaga seotud teatud küsimusi, hinnates järgmist: 

 kas teie töötamine TNTs rikub mõnda kehtivat seadust; 

 kas teie töötamine TNTs põhjustab TNT-le rahalisi, õiguslikke või muid riske; 

 kas teie avaldused meile seoses teie varasema teenistuskäigu ja hariduse kohta on tõesed. 
 

Eespool nimetatud hindamisele viidatakse edaspidi kui töövõtueelsele taustakontrollile. 

 
Töövõtueelse taustakontrolli viime läbi teie poolt meile esitatud andmete põhjal, kontrollides selle õigsust kolmandatelt 
isikutelt või kolmandate isikute avalikest või eraallikatest saadud teabe alusel. Selline teave võib hõlmata teie 
isikuandmeid, mida me käesolevates isikuandmete puutumatuse põhimõtetes nimetame edaspidi teie andmeteks. 
 
Töövõtueelse taustakontrolli eesmärgil võime sõltuvalt töökohast, kuhu te kandideerite, töödelda järgmist teavet: 

 isikutunnistus; 

 haridust tõendavad dokumendid; 

 töökogemus; 

 (isiklik) aususe deklaratsioon; 

 füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise kontroll (kaubanduskoja sõltumatu töövõtja seisundi, 
käibemaksukohustuslase kinnitus); 

 tõend kriminaalkaristuste puudumise kohta; 

 internetiprofiil; 

 tegevusvaldkonnapõhised registreerimised; 

 tööalased registreerimised; 

 kohandatud kontrollid (nt tegevusjuhis, saladuse hoidmine, palgatõendite üleslaadimine jms). 



 

   
TNT Isikuandmete puutumatuse põhimõtted – Töölevõtueelne taustakontroll, 13. september 2016 Lk 2/2 

 

Teie töövõtueelse taustakontrolli käigus võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid sisaldavaid dokumente, eelkõige 
andmeid, mis on seotud teie poolt (väidetavalt) toime pandud õigusrikkumise menetlustega, selliste menetluste 
lahendusega või mistahes selliste menetluste tulemusena tehtud kohtuotsustega, näiteks järgmist: 

 krediidivõime, mis koosneb 
o maksekäitumisest, 
o ärialasest teabest, 
o tsiviilkohtu otsustest (maksejõuetuse register), 
o eestkosteregistrist; 

 sanktsioonide nimekirjad (EL, USA jne); 

 karistusregister (kus see on lubatud). 

2. KELLEGA ME OMA ANDMEID JAGAME? 
 

Meie valitud töötajatel on eespool toodud eesmärkidel juurdepääs teie andmetele ning töövõtueelse taustakontrolli 

aruannetele. Kui me anname oma töötajatele juurdepääsu teie andmetele, siis nõuame neilt teie andmete hoidmist 

rangelt salajasena. 

Teie andmed tehakse töövõtueelse taustakontrolli läbiviimiseks kättesaadavaks ka Risk Advisory Group plc-le. Risk 

Advisory Group plc on Ühendkuningriigis asuv ettevõte ja meie töövõtueelse taustakontrolli teenuse pakkuja valitud 

töötajatele. Nende töövõtueelsete taustakontrollide puhul tegutseme oma andmete kontrollijana ning Risk Advisory 

Group plc andmete töötlejana. See tähendab, et teie töölevõtueelse taustakontrolli käigus töötleb teie andmeid meie 

nimel Risk Advisory Group plc. 

 

Samuti võime teie andmeid avaldada valitsusametnikele, kui seda nõuab seadus või kohtumäärus. 

 

3. KUHU TEIE ANDMEID EDASTATAKSE JA KUIDAS ME NEID TURVALISENA HOIAME? 
 

Teie andmeid võidakse edastada ülemaailmselt riikidesse või riikidest, mille seadused ei pruugi olla samaväärsed teie 

asukohariigi seadustega. Näitena võime tuua olukorra, kus me peame kontrollima teie välismaalt saadud volikirju või 

diplomeid. Samas rakendame mõistlikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus. 
 

Me nõuame, et meie teenusepakkujad ja müüjad, sealhulgas, kuid mitte ainult Risk Advisory Group plc, rakendaksid 

nõuetekohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete puutumatuse tagamiseks. Samas ei ole ükski 

meetod 100% turvaline. Kuigi me püüame kasutada piisavaid vahendeid teie andmete kaitsmiseks, ei saa me tagada 

täielikku turvalisust. 

 

4. JUURDEPÄÄSUÕIGUSED JA EELISTUSED 
 

Kui kohalikud seadused lubavad ja te olete end nõuetekohaselt identifitseerinud, võite meiega alati ühendust võtta, et 

oma andmed üle vaadata, nõuda nende kustutamist või keelduda enda andmete edasisest kogumisest või kasutamisest. 

Me vastame teie taotlusele kooskõlas kohalike seadustega. 

 

5. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST 
 

Kui teil on küsimusi või muresid seoses TNT töövõtueelse taustakontrolliga, siis võtke meiega julgelt ühendust. 
 

TNT Express BV 
Personaliosakond (Human Resources Department) 
Patrick Kalmeijer 
Taurusavenue 111 
2132 LS Hoofddorp 
Madalmaad 


