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ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE  

ÜLDPÕHIMÕTTED 

 

Kinnitatud juhatuse otsusega 12.04.2022. a. 

 

Käesolevate isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete 

(edaspidi Põhimõtted) kinnitamisega annab andme-

subjekt (edaspidi Isik) Raha Hoiu-Laenuühistule 

(edaspidi Raha HLÜ) nõusoleku töödelda isikuand-

meid    alljärgnevatel tingimustel ja eesmärkidel: 

 

1. Isik annab Põhimõtete allkirjastamisega Raha 

HLÜ-le nõusoleku töödelda (sh koguda, salvestada, 

analüüsida, edastada, ristkasutada) Isiku esitatud 

isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete 

töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Raha HLÜ 

töötleb isikuandmeid Isiku nõusolekul, Isikuga sõlmi-

tava lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelne-

vate meetmete  võtmiseks, Raha HLÜ juriidilise ko-

hustuse täitmiseks, Isiku või muu füüsilise isiku    elu-

liste huvide kaitseks, avalikes huvides oleva ülesande 

täitmiseks või Raha HLÜ õigustatud huvi korral 

isikuandmete töötlemiseks. 

 

2. Isikuandmete töötlemise eest on vastutav Raha 

Hoiu-Laenuühistu (registrikood 12569596, aadress 

Ülikooli 2a, Tartu 51003, Eesti). 

 

3. Peamised töödeldavad isikuandmed on järgmised: 

3.1.  isiklikud andmed (nimi, isikukood,  sünniaeg, 

kodakondsus, residentsus, suhtluskeel, isikut tõen-

dava dokumendi andmed jne); 

3.2. kontaktandmed (aadress, telefoni number,          

e-posti aadress jne); 

3.3. kutse- ja majandustegevuse andmed (tegevu-

sala, valdkonna kogemus jne); 

3.4. finantsandmed (sissetulek, vara, kohustused, 

maksekäitumine, seotud isikud, Isiku ja kolmanda 

isiku vahel sõlmitud      krediidilepingu ja muu sar-

nase iseloomuga lepingu ja lepingust tuleneva ko-

hustuse  täitmise kohta jne); 

3.5. tarbimisharjumused ja -eelistused Raha HLÜ 

toote Isikule sobivuse kaalutlemise eesmärgil; 

3.6. andmed Isiku vara päritolu kohta (andmed töö-

andja, tehingupartnerite, äritegevuse kohta jne), mida 

kasutatakse     rahapesu ja terrorismi rahastamise tõ-

kestamiseks; 

3.7. andmed Isiku ja Raha HLÜ vahel tehtud tehin-

gute kohta (sõlmitud ja lõppenud lepingud, taotlused, 

avaldused, kaebused jne); 

3.8. seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud 

andmed (uurimisorganite, notari, maksuhalduri, 

kohtu, Rahapesu Andmebüroo järelpärimistest, kohtu-

täituri jmt avalikku ülesannet täitva isiku/asutuse 

nõuetest tulenevad andmed jne). 

 

 

4. Isikuandmete töötlemise peamised eesmärgid: 

4.1. Isiku, sh tegeliku kasusaaja isiku, tuvastamine; 

4.2. Isikule informatsiooni edastamine; 

4.3. Isiku krediidivõimelisuse ja usaldusväärsuse 

hindamine; 

4.4. Isikule teenuste pakkumine ja lepingute            

sõlmimine; 

4.5. Isikule Raha HLÜ ja koostööpartnerite toodete 

ja teenuste reklaami edastamine; 

4.6. Raha HLÜ põhjendatud huvi, kohustuste täit-

mine ja õiguste kaitsmine. 

 

5. Raha HLÜ edastab isikuandmeid kolmandatele isi-

kutele ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötle-

mise eesmärkide saavutamiseks. Raha HLÜ-l on õi-

gus    edastada Isiku andmeid  

5.1. Raha HLÜ-ga seotud isikutele (lepingupart-

nerid, tütarettevõtted); 

5.2. isikule, kes osutab Raha HLÜ-le teenust (raa-

matupidamise,  auditeerimise, infotehnoloogia-, 

posti-, õigusteenus jne), eeldusel, et vastava teenuse 

osutaja on võtnud endale Raha HLÜ suhtes kohustuse 

vastuvõetuid isikuandmeid kolmandatele  isikutele 

mitte avaldada; 

5.3. Andmekogude pidajatele, kellele Raha HLÜ on 

kohustatud edastama teavet kehtiva õiguse või lepingu 

alusel, samuti maksehäirete registri pidajale, kui Isikul 

on Raha HLÜ ees nõuetekohaselt täitmata         rahaline 

kohustus. Isik on teadlik, et viidatud andmekogude või 

maksehäireregistri pidaja võib avalikustada teavet 

Isiku maksehäire kohta ning nõustub sellega; 

5.4. nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausal-

dajale; 

5.5. Isikuga tehtava tehinguga seotud isikutele (Isiku 

esindaja, käendaja, tagatise andja jne); 

5.6. avalik-õiguslikule isikule või ameti kandjale 

seadusest tuleneva Raha HLÜ kohustuse täitmiseks 

(notar, uurimisasutus, kohus, Maksu- ja Tolliamet, 

Rahapesu Andmebüroo jne). 

 

6. Isiku poolt esitatud andmete täiendamiseks ja  

kontrollimiseks on Raha HLÜ-l õigus koguda Isiku 

kohta andmeid kolmandatelt isikutelt, Raha HLÜ-le 

õiguspäraselt ligipääsetavatest andmekogudest ja ava-

likest allikatest (ametlikud ja mitteametlikud registrid, 

andmebaasid jne). 

 

7. Isiku kohustused ja õigused 

7.1. Isikul on kohustus anda Raha HLÜ-le üksnes  

õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada 

Raha HLÜ-d viivitamatult oma andmete muutusest. 

Raha HLÜ-l on õigus nõuda Isikult täiendavat infot 
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ja/või   dokumente, et tõendada muutunud    isikuand-

meid (muudatused nimes, maksuresidentsuses jne) 

ning Isik on kohustatud vastavad tõendid viivitamatult 

esitama. 

7.2. Isikul on õigus: 

7.2.1. saada enda isikuandmete töötlemise kohta in-

formatsiooni välja arvatud juhtudel, kui andmeid ei 

väljastata tulenevalt õigusaktidest sätestatust; 

7.2.2. nõuda Raha HLÜ-lt enda kohta käivate 

ebaõigete isikuandmete parandamist; 

7.2.3. esitada vastuväiteid otseturunduse eesmärgil 

toimuvale andmete töötlemisele; 

7.2.4. esitada kaebusi isikuandmete kasutamise 

kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: 

www.aki.ee), kui Isik leiab, et tema isikuandmete 

töötlemine riivab tema õigusi ja huve; 

7.2.5. mistahes küsimuste esinemisel isikuandmete 

töötlemise osas kontakteeruda Raha HLÜ andme-   

kaitsespetsialistiga e-posti aadressil info@raha-

hoius.ee. 

 

8. Raha HLÜ kohustus Isiku isikuandmete säilitami-

seks tuleneb kehtivast õigusest (nt raamatupidamise 

seadus, rahapesu ja terrorismi rahastamise ja tõkesta-

mise seadus ning muud asjakohased siseriiklikud ja 

Euroopa Liidu õigusaktid). Muuhulgas võib isikuand-

mete säilitamise periood põhineda isikuga sõlmitud le-

pingul või Raha HLÜ õigustatud huvil. 

 

9. Raha HLÜ-l on õigus Põhimõtteid igal ajal         

ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. 

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on avalikus-

tatud veebilehel www.rahahoius.ee. 

 

Kinnitan, et olen põhjalikult tutvunud käesolevate 

isikuandmete töötlemise põhimõtetega. Kinnitan oma 

allkirjaga, et nõustun ülaltoodud tingimustel minu 

isikuandmete töötlemisega. 
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