
MAKSEKESKUS AS 

PRIVAATSUSPOLIITIKA 

 

Privaatsuspoliitikas kirjeldame üldpõhimõtteid ja väärtuseid, mida Maksekeskus AS järgib 

isikuandmete töötlemisel. Me austame kõigi õigust oma isikuandmete kaitsele ning suhtume 

isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. 

 

1. Meist 

Maksekeskus AS („Maksekeskus“ või „Meie“) pakub e-kaupmeestele erinevaid 

makselahendusi. Meie eesmärk on pakkuda mugavat ning innovatiivset teenust, mis 

võimaldab e-kaupmeestel säästa aega ja raha läbi automatiseeritud maksesüsteemide 

ning muuta kliendi jaoks ostuprotsess mugavamaks ja efektiivsemaks. 

Me oleme Eesti Post AS-i tütarettevõtja. Me omame makseasutuse tegevusluba ja Meie 

üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. 

 

2. Isikuandmed, Isikuandmete töötlemine 

Me töötleme isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses. Sõltuvalt konkreetsest 

suhtest võime olla isikuandmete volitatud töötleja või vastutav töötleja.  

Volitatud töötlejana saame isikuandmed oma lepingupartneritelt, peamiselt e-

kaupmeestelt. Vastutava töötlejana saame isikuandmed otse andmesubjektilt („Teie“). 

Vastutav töötleja määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.  

Kui Me töötleme isikuandmeid vastutava töötlejana, siis teavitame Teid privaatsusteates 

mh Teie isikuandmete töötlemise eesmärkidest, Teie õigustest, Meie kohustustest ja 

vastutusest seonduvalt isikuandmete töötlemisega.  

Kui Me töötleme isikuandmeid volitatud töötlejana, siis järgime vastutava töötleja poolt 

määratud kirjalikke juhiseid. 

 

3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted 

Me austame iga isiku õigust oma isikuandmete kaitsele ja anname endast parima, et Meile 

edastatud ja Meie poolt kogutud isikuandmeid oleksid kaitstud ja hoitud 

konfidentsiaalsena.  

Me töötleme isikuandmeid seaduslikult, s.t Meil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas 

õiguslik alus. 

Me määrame selged isikuandmete töötlemise eesmärgid, teavitame neist asjakohasel 

viisil enne töötlema asumist ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel. 

https://maksekeskus.ee/tingimused/


Me kogume ja töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on isikuandmete töötlemise 

eesmärgi osas asjakohased. 

Me rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete 

kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, 

avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest. 

Kui Me töötleme isikuandmeid isiku nõusoleku alusel, siis on nõusoleku taotlus selgelt 

eristatav, arusaadav ja sõnastatud mõistetavalt. Teavitame ja arvestame, et igat 

nõusolekut on alati õigus tagasi võtta. 

Hindame regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame asjakohaseid 

leevendusstrateegiaid riskide maandamiseks. 

Õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus isikuandmeid avaldada või 

isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele. 

Võime edastada isikuandmeid meie volitatud töötlejale, kui see on vajalik isikuandmete 

töötlemise eesmärgi saavutamiseks.  

Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel 

hoolikad, väldiksid isikuandmete lubamatut avaldamist või mittekohast kasutamist ja 

töötleksid isikuandmeid ausalt ja seaduslikult. 

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või 

lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame 

isikuandmed jäädavalt. 

Privaatsuspoliitika nõuete järgmine on lõimitud Meie igapäevasesse tegevusse, 

teenustesse ja protsessidesse ning Meie arendustegevusse. 

Meil kehtivad sise-eeskirjad privaatsuspoliitikas sätestatud nõuete täitmiseks („Sise-

eeskirjad“). Mõistame, et Sise-eeskirjade täitmine toimub Meie töötajate kaudu. Seetõttu 

peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid Sise-eeskirja 

nõudeid. Eeldame igalt Meie töötajalt austust privaatsusnõuete vastu. 

 

4. Küpsised 

Kasutame Meie veebilehel sessiooni- ja püsiküpsiseid. Küpsised on väiksed andmefailid, 

mille Meie veebileht salvestab Teie nutiseadmesse, kui Meie veebilehte kasutate.  

Sessiooniküpsis tekib Meie veebilehte külastades ajaks kuni Te kasutate Meie veebilehte 

(s.t Meie veebilehe seanss on aktiivne). Me ei salvesta sessiooniküpsiseid. 

Püsiküpsis tekib kui otsustate Meie veebilehel kasutada võimalust salvestada oma 

isikuandmed Simple Checkout Lahenduse raames. Püsiküpsist kasutame selleks, et Teile 

Simple Checkout Lahendust pakkuda ja muuta Teie poolne e-ostlemine valitud 

kaupmeeste juures mugavamaks.  

 

 



5. Teie õigused  

Teil on kontroll oma isikuandmete üle, millest tulenevalt on Teil mh õigus oma 

isikuandmetega tutvuda, taotleda Meilt isikuandmete parandamist, õigus olla unustatud, 

õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, esitada vastuväiteid isikuandmete 

töötlemisele, õigus isikuandmete ülekandmisele ja õigus võtta tagasi isikuandmete 

töötlemiseks antud nõusolek.  

Teil on õigus pöörduda Maksekeskuse poole seoses eelpool kirjeldatud õigustega (punkt 

6). 

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile Meie tegevuse kohta 

isikuandmete töötlemise osas (www.aki.ee). 

 

6. Meie kontaktandmed 

Maksekeskuse kontaktandmed on leitavad kodulehelt https://maksekeskus.ee/kontakt/. 

Meie andmekaitsespetsialisti e-posti aadress: support@maksekeskus.ee. 

 

7. Privaatsuspoliitika ajakohastamine 

Võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ajakohastada. Kehtiv privaatsuspoliitika on 

kättesaadav Meie veebilehel.  

 

http://www.aki.ee/
https://maksekeskus.ee/kontakt/
mailto:support@maksekeskus.ee

