PRIVAATSUSTEADE
Kehtib alates 25.05.2018
Käesolev Privaatsusteade selgitab ja kirjeldab Maksekeskus AS-is kehtivat Isikuandmete
Töötlemise korda. Maksekeskus AS-is kehtivad üldised põhimõtted ja väärtused Isikuandmete
Töötlemisel ning „küpsistega“ seonduv on toodud Meie Privaatsuspoliitikas.

1.

Privaatsusteate eesmärk, kohaldamisala ja kehtivus
Privaatsusteate eesmärk on selgitada ja kirjeldada, milliseid Isikuandmeid, millisel
eesmärgil ja kuidas Me Töötleme ning millised on Isikuandmete Töötlemisel Teie
õigused ja Meie õigused, kohustused ja vastutus.
Privaatsusteade kehtib Maksekeskus AS-is Töödeldavate Isikuandmete Töötlemisel
alates ülaltoodud kuupäevast.

2.

Mõisted
EMP

Euroopa majanduspiirkond (lisaks EL-i riikidele Norra,
Island ja Liechtenstein)

Isikuandmed

igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise
isiku (andmesubjekt) kohta. Tuvastatav füüsiline isik
on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada,
eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu
nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või
selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise,
füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Kaupmees

juriidiline isik, kellega Me oleme sõlminud Lepingu.

Leping

Kaupmehega sõlmitud teenuse osutamise leping.

Meie/ Vastutav töötleja/

Maksekeskus AS, registrikood 12268475, asukoha
aadress Niine tn 11, Tallinn 10414, e-posti aadress
support@maksekeskus.ee.

Privaatsuspoliitika

üldpõhimõtted
ja
väärtused,
mida
järgime
Isikuandmete Töötlemisel. Privaatsuspoliitika on
avaldatud Veebilehel.

Privaatsusteade

käesolev privaatsusteade.
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3.

Rikkumine

rikkumine,
mille
tagajärg
on
edastatavate,
talletatavate või muul viisil töödeldavate Isikuandmete
tahtmatu või ebaseaduslik hävimine, kaotsiminek,
muutmine, lubamatu avaldamine või lubamatu
juurdepääs neile andmetele.

Simple Checkout Lahendus

IT-lahendus, mille kaudu Maksekeskus kogub Teie
Isikuandmeid ja edastab need Kaupmehele. Teie
soovil salvestab Simple Checkout Lahendus Teie
poolt sisestatud Isikuandmed ja võimaldab
Isikuandmete taasesitamist Teie poolt Kaupmehelt eostu sooritamisel.

Teie

füüsiline isik (andmesubjekt), kelle Isikuandmeid Me
Töötleme.

Teenus

Maksekeskuse poolt Kaupmehele osutatav teenus.

Töötlemine

Isikuandmetega tehtav toiming või toimingute kogum,
nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine,
struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja
muutmine,
päringute
tegemine,
lugemine,
kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel
kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine,
ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või
hävitamine. Töötlemine võib toimuda käsitsi või
automatiseeritud süsteeme kasutades.

Veebileht

www.maksekeskus.ee.

Volitatud töötleja

isik, kes Töötleb Isikuandmeid vastutava töötleja
nimel ja kellega vastutav töötleja on sõlminud kirjaliku
lepingu Isikuandmete Töötlemise osas.

Üldmäärus

EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data
Protection Regulation, (EU) 2016/679).

Isikuandmete Töötlemise õiguslik alus
Me töötleme Isikuandmed kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega, s.h
Üldmäärusega.
Me Töötleme Isikuandmeid nii Vastutava Töötlejana kui Volitatud Töötlejana. Me
Töötleme Isikuandmeid Vastutava Töötlejana eelkõige siis, kui oleme Isikuandmed
saanud otse Teilt või Teie korraldusel (nt läbi Simple Checkout Lahenduse). Volitatud
Töötlejana Töötleme Isikuandmeid eelkõige siis, kui oleme saanud Isikuandmed
Kaupmehelt.
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4.

Isikuandmete Töötlemise eesmärgid
Me võime Töödelda Isikuandmeid muuhulgas järgnevatel eesmärkidel:
(1)

Lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks, Lepingu täitmiseks (s.h Teenuse
osutamiseks), Lepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ning Lepingust
tulenevate kohustuste täitmiseks;

(2)

Õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks;

(3)

Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;

(4)

Simple Checkout Lahenduse kasutamise võimaldamiseks;

(5)

rahulolu uuringute läbiviimiseks ja Teenuse kasutamise analüüsiks ning uuringute
ja analüüsi tulemuste kasutamiseks mh Meie toodete ja teenuste turustamiseks ja
arendamiseks;

(6)

Meie Teenuse ja Simple Checkout Lahenduse kohta teabe edastamiseks, Meie
uudiskirjade edastamiseks;

(7)

Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks.

Me võime Töödelda Isikuandmeid ka muudel eesmärkidel. Me püüame tagada Teie
teavitamise Töötlemise eesmärkidest Isikuandmete saamise ajal. Kui see pole võimalik
või mõistlik, siis üritame Teid teavitada esimesel võimalusel pärast Isikuandmete saamist
või muul viisil Töötlemist.

5.

Töödeldavate Isikuandmete koosseis
Töötleme muuhulgas järgnevaid Isikuandmeid:
(1)

isiklikud andmed, näiteks nimi, ametinimetus, ametikoht, tööalased
identifitseerimisnumbrid, passi väljastanud riik, passi number, äriüksus (sh
kontrollimise jaoks kogutavad kontaktandmed, sh tegeliku kasusaaja kohta);

(2)

kontaktandmed, näiteks meiliaadress, telefoninumbrid, IP aadress;

(3)

makseandmed, näiteks konto number, Meie unikaalne tehingukood, tehingu
info, maksekaardi andmed jmt;

(4)

pangaandmed, näiteks konto number, panga nimi.

Me võime saada Isikuandmeid otse Teilt, kui sisestate oma Isikuandmed Simple
Checkout Lahendusse ja/või kui külastate Veebilehte, samuti Kaupmehelt Lepingu
täitmise raames. Kogume Isikuandmeid ka ise õigusaktidest tulenevate kohustuste
täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks.
Palun arvestage, et Simple Checkout Lahendust ei saa kasutada anonüümsena,
mistõttu on Simple Checkout Lahenduse kasutamise eelduseks Isikuandmete
avaldamine Meile ja Meile nõusoleku andmine Isikuandmete Töötlemiseks.
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6.

Teie õigused seonduvalt Isikuandmetega
Teil on oma Isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused:
(1)

Õigus Isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me
Teie kohta säilitame ja kuidas neid Töötleme, sh õigus teada Töötlemise eesmärki,
isikuid, kellele Isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste
tegemise kohta ning õigus saada Isikuandmetest koopiaid.

(2)

Õigus Isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate,
puudulike ja väärate Isikuandmete parandamist.

(3)

Õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus
võtta igal ajal tagasi Meile antud nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks. Palun
arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku
alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

(4)

Õigus Isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus
nõuda, et Me kustutaks Teie Isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi Isikuandmete
Töötlemiseks antud nõusoleku või kui Isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil,
millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda Isikuandmete
kustutamisest kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse
täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete
koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.

(5)

Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata
oma Isikuandmete Töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite
Isikuandmete Töötluse osas).

(6)

Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma Isikuandmete
Töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie Isikuandmete Töötlemine toimub Meie
õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil
Isikuandmete Töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me
reageerime koheselt.

(7)

Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie Isikuandmete Töötlemine
põhineb Teie nõusolekul ja Isikuandmeid Töödeldakse automatiseeritult, siis on
Teil õigus saada Teid puudutavaid Isikuandmeid, mida Te olete Meile kui
Vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning
masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale
töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime Isikuandmed otse
teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

(8)

Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid
teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh
profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab
Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks
üksnes automatiseeritud Töötluse alusel.

(9)

Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Meie kohta Isikuandmete Töötlemise
osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).
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Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust Isikuandmete osas või esitada küsimusi
Privaatsusteate kohta, siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil
support@maksekeskus.ee. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui
ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud
teavet Teie Isikuandmete osas, peame kontrollima Teie isikusamasuse.

7.

Isikuandmete turvalisus

7.1. Rakendatavad turvalisusmeetmed
Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) Isikuandmete
kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise muutmise, avaldamise, omandamise,
hävitamise, kaotsimineku või neile lubamatu juurdepääsu eest.

7.2. Rikkumistest teavitamine, Rikkumiste menetlemine
Kui Teil on teavet tegeliku või arvatava Rikkumise kohta, siis palun andke sellest
koheselt teada aadressil support@maksekeskus.ee. Me tegeleme teemaga
viivitamatult, koostades vajadusel lahenduskava ning teavitades Andmekaitse
Inspektsiooni.

8.

Isikuandmete avaldamine
Palun arvestage, et õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus Teie
Isikuandmeid avaldada või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja
järelevalveasutusele.
Me avaldame Teie Isikuandmeid Meiega ühte gruppi kuuluvatele isikutele, Meie
Volitatud Töötlejatele, samuti isikutele, kellel on seaduslik õigus Isikuandmete
saamiseks.
Kui Me sõlmime Volitatud töötlejaga lepingu Isikuandmete Töötlemiseks nimel, siis
tagame sobivate lepinguliste kaitsemeetmete olemasolu Isikuandmete kaitsmiseks.

9.

Töötlemise geograafiline piirkond
Töötleme Isikuandmeid reeglina EMP piires.
Juhul, kui Meil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole EMP-d siis toimub edastus
Üldmääruse nõuete kohaselt.

10.

Isikuandmete säilitamine
Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide
kohaselt või vajalik Privaatsusteates märgitud eesmärkide saavutamiseks.
Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.
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11.

Privaatsusteate kättesaadavus
Privaatsusteade on kättesaadav Veebilehel.
Meil on õigus Privaatsusteadet igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva
õigusega. Teavitame Teid muudatustest Veebilehe kaudu vähemalt 1 kuu enne
muudatuse jõustumist.
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