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SÕNUM TEGEVJUHILT
SGS kogub tavapärase äritegevuse käigus korrapäraselt oma klientide, tarnijate,
töötajate, veebilehe kasutajate, tööotsijate, töövõtjate, aktsionäride, partnerite ja
muude kolmandate osapoolte isikuandmeid.
SGS tunnistab, et isikuandmeid tuleb käsitleda ettevaatlikult. Oleme pühendunud
sellele, et meie äritegevus vastaks kõikidele asjakohastele andmekaitset ja eraelu
puutumatust käsitlevatele seadustele riikides, kus me tegutseme, ja oleks kooskõlas
eetilise käitumise kõrgeimate standarditega.
Isikuandmete kaitse on meie ettevõtte kõikide aspektide jaoks oluline. See on meie
klientidele antud lubaduse, meie väärtuste, põhimõtete, käitumise ja edu aluseks ning
usalduse säilitamiseks hädavajalik.
SGS-i jaoks on rangemate eeskirjade kehtestamine ja teenuste digiteerimine võimalus
tuletada oma klientidele ja tegevusvaldkonnale meelde oma terviklikkust seoses
tänapäeva ühe kõige olulisema valdkonna – isikuandmete kaitsega.
Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi või kommentaare, võtke meiega ühendust
aadressil privacy@sgs.com.

Frankie Ng
Chief Executive Officer
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KOHALDAMISALA
SGS-i privaatsuspoliitika kehtib kõigile SGS-i kontserni kuuluvatele sidusettevõtetele ja üksustele. See määratleb SGS-i töötaja,
ametniku ja juhi eeldatava käitumise SGS-i klientide, tarnijate, töötajate, töövõtjate ja muude kolmandate osapoolte isikuandmete
kogumisel, käitlemisel ning töötlemisel.
Selle poliitika aluseks on kolm põhikohustust:
1. isikuandmete kogumine ja töötlemine õiglaselt ning seaduslikult;
2. üksikisikute õiguste ja valikute austamine;
3. isikuandmete vastutustundlik haldamine.
Isikuandmete all mõeldakse igasugust isikut puudutavat teavet, mille hulka võivad muuhulgas kuuluda kontaktandmed (nimi, koduja äriaadress, telefon, e-posti aadressid); isikuandmed (sünniaeg, kodakondsus, pildid, elektroonilised identifitseerimisandmed,
nagu küpsised, IP-aadressid ja paroolid); teave kutse ja tööhõive kohta (haridus ja koolitus) ning finantsandmed (maksukohustuslase
ja pangakonto number).
Käesolev poliitika määratleb SGS-i ühtsed põhistandardid, mida kohaldatakse rangemate, kohalike seaduste alusel nõutud
eeskirjade puudumisel.
SGS-i privaatsuspoliitika edukaks rakendamiseks on saadaval sise-eeskirjad, juhised ja koolitus koos kõigi vajalike
tugidokumentidega.
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3 PÕHIKOHUSTUST
SGS-i PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED
ISIKUANDMETE
KOGUMINE JA
TÖÖTLEMINE ÕIGLASELT
NING SEADUSLIKULT
AVATUS SEOSES ISIKUANDMETEGA,
MIDA ME KOGUME JA KASUTAME
Teavitame inimesi nende isikuandmete
kasutamisest.
Isikuandmete kogumisel teavitab SGS
selgelt, ausalt ja läbipaistvalt oma
kogutud isikuandmete olemusest
ning mida ta kavatseb nendega teha.
Isikuandmete kasutamine SGS-i poolt
muul otstarbel, kui algselt teatatud, ei
ole lubatud, v.a. juhul, kui asjaomastele
üksikisikutele antakse asjakohast teavet,
ning vajaduse korral antakse SGSile ettenähtud kasutuseks ka vastav
nõusolek. Üldiselt on SGS-il lubatud
kasutada isikuandmeid ka teiseseks
otstarbeks sisekontrolli ja auditite
rakendamisel ning oma seadusjärgsete
ja regulatiivsete kohustuste täitmisel.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE AINULT
ÕIGUSLIKEL JA KINDLAKSMÄÄRATUD
EESMÄRKIDEL
Kogume ja töötleme isikuandmeid ainult
siis, kui meil on selleks seaduslik alus.
SGS kogub ja töötleb isikuandmeid ainult
sellises ulatuses, kuivõrd (i) on antud
kehtiv ja informeeritud nõusolek või (ii)
seda nõuavad SGS-i õigustatud ärihuvid,
näiteks lepingute sõlmimine või täitmine,
maksete töötlemine ja vastuvõtmine,
lepinguliste kohustuste täitmine ja
seadusjärgsete või regulatiivsete
kohustuste täitmine.
Me võimaldame antud nõusoleku
hilisemat tagasivõtmist.
Igasugune üksikisikute nõusolek
nende isikuandmete kogumiseks
ja kasutamiseks peab olema antud
vabatahtlikult ja vastuseks SGS-i selgele
teabele andmete kavandatud kasutuse
kohta. Üksikisik võib sellise nõusoleku
tühistada igal ajal ja ilma asjatute
komplikatsioonideta. Sellise nõusoleku
kuupäev, sisu ja kehtivus peavad alati
olema dokumenteeritud.

Järgime andmekontrollerite juhiseid.
Isikuandmete töötlemisel kliendi või muu
kolmanda osapoole (andmekontrolleri)
nimel järgib SGS lisaks käesolevale
eeskirjale ka andmekontrolleri juhiseid ja
soovitusi.

ANDMETE KVALITEEDI TAGAMINE
Kogume ja säilitame isikuandmeid,
mis on piisavad, asjakohased, mitteülemäärased ja ajakohased.
SGS kogub ja salvestab minimaalse
isikuandmete koguse, mis on vajalik
kavandatud esialgseks otstarbeks, mille
jaoks andmeid kasutatakse, ning tagab,
et tema valduses olevad isikuandmed on
otstarbega seotult alati asjakohased ja
piisavad.
SGS hoiab kõik salvestatud andmed
ajakohase ja täpsena ning tagab
vajaduse korral nende parandamise.
Hoiame isikuandmeid üksnes niikaua,
kui see on tõepoolest vajalik.
SGS säilitab isikuandmeid ainult
sihtotstarbeliselt selleks ettenähtud
ajavahemiku jooksul. Spetsiifilised
säilitamispoliitikad määratlevad aja,
mille möödumisel tuleb sellised
andmed kustutada, hävitada või
deidentifitseerida.

ÜKSIKISIKUTE ÕIGUSTE
JA VALIKUTE AUSTAMINE
ÜKSIKISIKUTE ÕIGUSTE AUSTAMINE
Vastame kõigile isikuandmetega seotud
üksikisikute taotlustele ja kaebustele.
SGS tunnustab üksikisikute õigusi:
(i) nõuda juurdepääsu SGS-i poolt
kogutud isikuandmetele ja
põhjustele, miks SGS need andmed
kogus;
(ii) saada koopia nende kohta
hoitavatest isikuandmetest;
(iii) taotleda ebatäpsete või mittetäielike
isikuandmete parandamist või
kustutamist;

(iv) tühistada SGS-ile antud nõusolek
nende isikuandmete kogumiseks igal
ajal, sh õigus loobuda tellimustest
või SGS-i turundusteadetest ja
kommertspublikatsioonidest.
SGS vastab oma õigusi kasutavate
üksikisikute taotlustele mõistliku
aja jooksul pärast üksikisiku taotlust
või konkreetse aja jooksul, mis võib
tuleneda kohaldatavatest kohalikest
seadustest.
SGS tegeleb ja uurib üksikisikute
esitatud kaebusi käesolevate eeskirjade
või andmekaitse seaduste rikkumise
kohta ning vastab sellistele kaebustele
õigeaegselt.

ÜKSIKISIKUTE VALIKUTE AUSTAMINE
Me austame klientide õigusi
esitada vastuväiteid seoses nende
isikuandmete kasutamise või
otseturunduskommunikatsiooni
saamisest loobumisega.
Isikuandmete turunduse eesmärgil
kasutamise korral teavitab SGS
üksikisikuid selges ja lihtsas keeles
nende andmete turustamiseks
kasutamisest. SGS austab oma
olemasolevate ja võimalike klientide
õigust:
(i) saada SGS-ilt turundusteateid
ainult juhul, kui on antud eelnev
selgesõnaline ja konkreetne
nõusolek, kui see vastab
kohaldatavatele seadustele või kui
SGS suudab tõendada, et tal on
õigus selliseid teateid saata oma
seaduslikel ärilistel eesmärkidel;
(ii) turundusteateid mitte saada,
kui SGS on saanud konkreetse
eelistuse seadistuse, loobumisteate
või vastuväite selliste andmete
kasutamiseks turunduseesmärkidel.

DELIKAATSETE ISIKUANDMETE
KASUTAMISE KAITSE
Kasutame delikaatseid isikuandmeid
üksnes juhul, kui see on absoluutselt
vajalik.
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SGS tunnistab, et mõned isikuandmete
kategooriad on eriti delikaatsed ja
vajavad seetõttu suuremat kaitset.
Delikaatsed isikuandmed hõlmavad
teavet isiku tervise, biomeetriliste ja
geneetiliste andmete, usutunnistuse ja
poliitiliste vaadete, rassilise või etnilise
päritolu, karistusregistri andmete
ja muu asjakohase kohaldatava
privaatsusseadusega kaitstud teabe
kohta.
SGS kogub ja töötleb selliseid
delikaatseid isikuandmeid ainult siis, kui
see on tingimata vajalik ühel järgmistest
asjaoludest:
(i) üksikisik on andnud selleks
selgesõnalise nõusoleku;
(ii) kasutamine on SGS-i jaoks vajalik
selleks, et järgida tööseadusi ja
muid seadusjärgseid kohustusi või
kaitsta konkreetse isiku tervist (nagu
meditsiiniline hädaolukord).
SGS rakendab asjakohaseid protseduure
ja kaitsemeetmeid, et piirata
juurdepääsu delikaatsetele andmetele,
tagades seda ainult vastavatele isikutele,
samuti takistada volitamata juurdepääsu
nendele ning nende volitamata
kasutamist ja levitamist.

ANDMETE
VASTUTUSTUNDLIK
HALDAMINE
ASJAKOHASTE TURVAMEETMETE
KASUTAMINE
Järgime isikuandmete kaitsmisel
asjakohaseid tehnilisi ja
organisatsioonilisi turvameetmeid.

SGS rakendab piisavaid turvameetmeid,
et tagada isikuandmete
konfidentsiaalsus, terviklus ja
kättesaadavus ning vältida selliste
andmete omavolilist või ebaseaduslikku
juurdepääsu, muutmist, hävitamist
või avalikustamist. Kaitsemeetmed
põhinevad mõjuhinnangul, võttes
arvesse riski üksikisikule, mis on seotud
SGS-i poolt salvestatud konkreetsete
isikuandmetega. Need toimingud
hõlmavad julgeoleku- ja korralduslikke
meetmeid, mis on kohandatud vastavalt
töötlemise liigile ning kaitstud andmete
laadile.
SGS teavitab üksikisikuid viivitamatult
igast privaatsusrikkumisest, mis on
ohustanud tema isikuandmeid, ja
teatab sellisest juhtumist asjakohastele
asutustele vastavalt kohaldatavatele
seadustele.
Tagame, et ka meie tarnijad ja
partnerid kasutavad asjakohaseid ning
samaväärseid turvameetmeid.
SGS nõuab oma tarnijatelt ja
alltöövõtjatelt, et nad toimiksid täielikult
vastavalt SGS-i privaatsuseeskirjadele,
kohaldaksid kõiki kohaldatavaid
andmekaitse- ja eraelu puutumatust
käsitlevaid õigusakte ning säilitaksid
isikuandmete kaitseks piisavaid tehnilisi
ja organisatsioonilisi turvameetmeid.
Tagame, et meie töötajad säilitavad
isikuandmete töötlemisel täieliku
konfidentsiaalsuse.
SGS piirab isikuandmete kättesaadavust
oma töötajate või tarnijatega, kes peavad
selliste andmetega seotult konkreetseid
ülesandeid täitma. Paigas on piisavad
teadlikkuse tõstmise, väljaõppe ja
konfidentsiaalsuse kohustused, et

tagada isikuandmete mittejagamine ja
mitteavalikustamine volitamata isikutele,
sh teistele SGS-i töötajatele, kellel
puudub vajadus selliste isikuandmete
kasutamiseks.

KAITSE TAGAMINE SEOSES
RAHVUSVAHELISE ANDMEEDASTUSEGA
Isikuandmete edastamisel tagame, et
oleme enne isikuandmete edastamist
võtnud meetmeid isikuandmete
kaitseks.
SGS edastab isikuandmeid teise riiki
SGS-i kontsernisiseselt või -väliselt
ainult siis, kui (i) see on ärilistel
eesmärkidel õigustatud ja (ii) on olemas
kaitsemeetmed, millega tagatakse,
et isikuandmeid kaitstakse vähemalt
päritolupiirkonnas nõutava kaitsega
samal tasemel.

RISKIMÕJU MINIMEERIMINE
ÜKSIKISIKUTELE
Kui töötlemine võib põhjustada
üksikisikutele suurt riski, viime läbi
andmekaitse mõju hindamise.
SGS teostab isikuandmete mõju
hindamise, et teha kindlaks riskid,
mis võivad kaasneda SGS-i poolse
üksikisikute isikuandmete töötlemisega,
et kõrvaldada või vähendada selliseid
riske.
Sellised varasemad isikuandmete
mõju hindamised on osa uutest SGS-i
poolt pakutavatest teenustest või
ärivõimalustest ja omandustest.
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