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NÕUSOLEKUAVALDUS

Mina, ………………………………………….., sündinud ………………………………, annan Talentorile
nõusoleku oma isiklike andmete kasutamiseks personaliotsingu ja muu nõustamise raames.
Kandideerides või esitades avalduse vabale ametikohale, annan nõusoleku Talentorile kasutada minu järgmisi
isiklikke andmeid karjäärinõustamise ja tööle suunamise eesmärgil.
Registreerimiseks vajalikud andmed:
•
•
•
•
•

isiklikud andmed (nt ees- ja perekonnanimi);
elukoht
kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress, Skype, LinkedIn või muude suhtluskeskkondade
kasutajanimed)
(registreerimise või uuenduse) kuupäev ja kellaaeg
IP aadress ja registreerimise andmed (kasutajanimi, salasõna)

Vabatahtlikult väljastatud andmed, mida saab värbamise ajal või hiljem täiendada:
•
•
•
•
•

kandideerimiseks vajalikud dokumendid (nt CV, motivatsiooni- või kaaskiri, tunnistused / sertifikaadid,
diplomid jne);
töökogemus (nt eelnevate töökohtade teave);
haridus (nt õpingute või haridustaseme teave);
erialased nõudmised (nt töösuhte soovitud kestus, soovitud palk, etteteatamistähtaeg);
oskused ja kvalifikatsioon (nt täiendkoolitus, tunnistused, sertifikaadid, keeleoskus, hobid).

Teave, mille lisab Talentori konsultant:
•
•
•
•
•

teie profiiliga seotud töövestlused, märkmed ja märkused (nt põhjus, miks te soovite töökohta
vahetada);
elamisluba (kandidaatidelt, kes pole ühegi liikmesriigi kodanikud);
e-posti teel või muul moel toimunud suhtlus värbamispartneriga;
ametikohad, mida me teile soovitame või kuhu te kandideerite;
märksõnade lisamine teie andmete juurde, et seda hõlpsamalt leida.

Minu isiklikke andmeid võib kasutada karjäärinõustamise ja tööle suunamise eesmärgil, mis sisaldab
järgmisi andmetöötlustoiminguid:
•
•
•
•
•

•

•
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minu isiklike andmete säilitamine profiilina Talentori kandidaatide andmebaasis;
minu kandidaadiprofiili haldamine;
minu avalduste vastuvõtmine ja läbivaatamine kindlate ametikohtade tarvis;
vestluste käigus minu isiklike andmete analüüsimine ametikohtade ja vajalike täienduste tarvis;
kandidaadiprofiilide kategoriseerimine ja indekseerimine (profileerimine), minu isiklike andmete
otsimine kandidaatide andmebaasist ning nende andmete põhjal sobivate ametikirjelduste ja
nõudmistega potentsiaalsete tööandjate (Talentori ärikliendid) otsimine.
sobivate tööpakkumiste korral minuga ühenduse võtmine telefonitsi, e-posti teel või muude
suhtlusvahendite kaudu (näiteks sotsiaalmeedias), lisaks aja määramine vestlusteks või täiendavateks
küsimusteks
minu LinkedIni profiili võimalik sidumine minu Talentori kandidaadiprofiiliga ja andmete ülekandmine
LinkedIni profiililt;
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•
•
•

potentsiaalsetele tööandjatele (Talentori ärikliendid) minu kandidaadiprofiili või analüüsi ja soovituste
edastamine;
minu teavitamine kandideerimise staatusest/seisust ja tulemustest;
sisekasutuseks mõeldud statistika tegemine ja kontroll (näiteks hõivatud ametikohtade hulk).

Minu andmeid võib edastada ainult ülalnimetatud karjäärinõustamise ja tööle suunamise eesmärgil ning neid
võib edastada ainult Talentori B2B klientidele (potentsiaalsed tööandjad). Nimetatud andmesaajate
kategooriate kohta leian ma üksikasjalikku teavet andmekaitsedeklaratsioonist, millest mind on ka teavitatud.
Minu isiklikud andmed on edastatud Talentori emaettevõttele, Talentori frantsiisipartneritele ja
Talentori B2B klientidele (potentsiaalsed tööandjad) ainult minu sõnaselgel nõusolekul, mille ma annan
kas vestluse käigus, telefonis, e-posti teel või muul kirjalikult taasesitavas vormis. Talentor peab mind
kindlasti teavitama enne, kui edastab minu isiklikud andmed potentsiaalsetele tööandjatele, kes ei
kuulu liikmesriikide hulka (väljaspool EL-i).
Lisainformatsioon on kirjas andmekaitsedeklaratsioonis. Enne nõusoleku andmist võimaldati mul küsida nõu
Talentori andmekaitseametnikult. Ma andsin nõusoleku vabatahtlikult ja andmekaitsedeklaratsioonis toodud
teabe põhjal. Mitte miski pole mind kohustanud nõusolekut andma.
Ma võin tulevikus nõusoleku tagasi võtta, saates oma riigi andmekaitseametnikule e-kirja, olemata
sealjuures kohustatud otsust põhjendama. See tähendab, et minu nõusoleku alusel on minu andmeid
lubatud kasutada kuni selle ajani, kui saadan teate nõusoleku tagasivõtmise kohta.
Ma kinnitan, et minu nõusolek seoses ülalnimetatud eesmärkidega vastab andmekaitseseadusele ja
isikuandmete kaitse üldmäärusele.
Soovi korral saadetakse mulle (minu esitatud e-posti aadressile) koopia andmekaitsedeklaratsioonist ja
siinsest nõusoleku avaldusest.

…………………………………………………..
Asukoht, kuupäev
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………………………………………………
Allkiri

