
Taskulaod privaatsuspoliitika 
 
Klientide privaatsus on meile väga oluline. Privaatsuspoliitika on informeeriva loomuga 
dokument, mis annab ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid Taskulaod kogub ja millisel 
eesmärgil neid töötleb.  
 
Kui Teil on küsimusi või vajate rohkem informatsiooni meie privaatsuspoliitika kohta, võtke 
meiega ühendust e-posti teel info@taskulaod.ee 
 
Isikuandmed ja vastutav töötleja 
 
Taskulaod töötleb eelkõige järgmiseid füüsilisest isikust üürnikuga seotud isikuandmeid ning 
on järgmiste isikuandmete vastutav töötleja: 
 

- Eraisikust üürniku puhul üürniku ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoni number, e-
posti aadress, pangakonto number, andmed arvete tasumise kohta, info 
maksehäirete kohta ja muud üürniku poolt üürilepingu täitmist ja rikkumist 
puudutavad andmed.  

- Ettevõttest üürniku puhul üürniku esindaja ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoni 
number, e-posti aadress, info esindaja maksehäirete kohta.  
 

Taskulaod ei töötle üürniku panga- ja teisi makseandmeid üürilepingust tuleneva makse 
tasumisel. Makse tasumine ja sellega seotud andmete töötlemine toimub veebilehelt 
suunatava pangalingi kaudu või AS Maksekeskus poolt, kes vastavalt kohanduvale õigusele 
kohustub tagama makse teostamisega seoses töödeldavate isikuandmete kaitse. Üürniku 
poolt tellimuse esitamise ja makse teostamisega annab üürnik nõusoleku pankade ja AS 
Maksekeskus poolt üürniku pangaandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik 
üürilepingust tuleneva makse teostamiseks.  
 
Isikuandmete töötlemise põhimõtted 
 
Taskulaod töötleb üürniku ja/või tema esindaja isikuandmeid kooskõlas Euroopas 
tunnustatud andmekaitse põhimõtetega ja kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning 
lähtub isikuandmete töötlemisel alati üürniku huvidest, õigustest ja vabadustest.  
 
Taskulaod ei töötle isikuandmeid turundusmaterjalide saatmise ja pakkumiste esitamiseks.  
 
Isikuandmete edastamine ja andmetöötlejad 
 
Taskulaod töötleb isikuandmeid üldjuhul vaid Euroopa Majanduspiirkonnas ega edasta neid 
kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Juhul, kui Taskulaod 
seda siiski teeb, tagab Taskulaod, et isikuandmed edastatakse üksnes sellisele kolmandale 
riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, mis järgib Euroopa Majanduspiirkonnas 
kehtivate nõuetega samaväärseid isikuandmete kaitse nõudeid.  
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Taskulaod hoiab isikuandmed konfidentsiaalsena ega edasta neid kolmandatele isikutele, 
v.a. kui see on vajalik üürilepingu sõlmimiseks või täitmiseks, üürnik on andnud selleks 
nõusoleku või kui selleks on mõni muu õiguslik alus.  
 
Isikuandmete säilitamine 
 
Taskulaod säilitab kogutud isikuandmeid elektrooniliselt infosüsteemis. Taskulaod säilitab 
isikuandmeid seni kuni lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida. 
Isikuandmed, mida ei ole enam üürilepingu täitmiseks vaja, kustutatakse.  
 
Turvakaameratega seotud isikuandmete töötlemine 
 
Üürniku vara ja turvalisuse tagamiseks on Taskulaod territooriumile paigaldatud kõrg-
resolutsiooniga turvakaamerad. Turvakaamerad on seadistatud salvestama. 
Turvakaamerate salvestisi säilitatakse üldjuhul kuni 14 päeva. Taskulaod hoiab 
turvakaamera salvestisi konfidentsiaalsena ning neid kolmandatele isikutele ei avalda, v.a. 
kui salvestisega tutvuda soovijal on selleks õigustatud huvi või kui salvestise väljaandmine 
mõnele asutusele on vastavalt õigusaktile kohustuslik või vajalik lepingu täitmiseks (näiteks 
kindlustusjuhtumi toimumisel).  
 
Küpsiste kasutamine veebilehel  
 
Taskulaod kasutab oma veebilehel liikluse optimeerimiseks ning veebilehe külastaja 
kasutuse analüüsimiseks erinevaid küpsiseid. Selle teabe abil saab Taskulaod pakkuda 
veebilehe külastajale paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada veebilehte nii, 
et Taskulaod veebileht ja teenused oleksid võimalikult kvaliteetsed.  
 
Küpsis on väike andmefail, mida hoitakse veebilehe külastaja arvutis. Seda kasutatakse 
selleks, et salvestada kasutaja veebilehe eelistusi (näiteks eelistatud keelevaliku kohta) ja 
anda Taskulaod ettevõttele teavet veebilehe kasutamise kohta. Andmefaili saab lugeda 
ainult veebileht, mis küpsise salvestas. Keegi teine sellele teabele juurde ei pääse. Andmefail 
ei ole kahjulik, ei sisalda viirust ega programmikoodi ning seda ei saa seostada veebilehe 
külastaja, tema IP-aadressi või isikuandmetega. 
 
Kui veebilehe külastaja ei ole veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või 
teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui ta veebilehte külastab. Igaühel on 
alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui isik eelistab 
küpsiseid mitte saada, peaks ta seadistama oma veebilehitseja nii, et see keeldub kõigist 
küpsistest või saadab küpsise väljaandmise hoiatuse.  
 
 
 
 


