KONTOTEABE TEENUSE KASUTUSTINGIMUED
1.

KASUTUSTINGIMUSED

AS CREDITINFO EESTI (edaspidi “meie”) osutame teile kui meie kliendile (edaspidi „teie“)
kontoteabe teenust (edaspidi „Teenused“) veebipõhise teenusena, mis annab teile
juurdepääsu teie määratud maksekontodele (edaspidi „Kontod“) ühes või mitmes pangas või
muus makseteenuse pakkujas (edaspidi „Konto pangad“) ja võimaldab teil esitada saadud
Kontoteavet kolmandale isikule (edaspidi „Andmete vastuvõtja“).
Palun tutvuge enne Teenuste kasutamist ja oma andmete esitamist põhjalikult käesolevate
tingimustega (edaspidi „Tingimused“) ja Andmete vastuvõtja mis tahes tingimustega.
2.

NÕUSOLEK KONTOTEABELE JUURDEPÄÄSUKS JA KONTOTEABE EDASTAMISEKS

2.1

Teenuste osutamise taotluse esitamisega:

(a)
kinnitate, et olete määratud Kontode omanik ja teil on luba juurdepääsuks
Kontoteabele;
(b)

annate meile loa juurdepääsuks Kontoteabele;

(c)
annate meile nõusoleku Kontosid puudutava teabe ja Kontoteabe töötlemiseks ning
Kontoteabe edastamiseks Andmete vastuvõtjale;
(d)
olete teadlik, et me võime kasutada Teenuste osutamiseks alltöövõtjaid ja säilitada
anonümiseeritud Kontoteavet krediidihindamismudelite väljatöötamiseks või muul sarnasel
eesmärgil.
2.2
„Kontoteave“ on viimase 180 päeva tehingute loetelu ning iga tehingu andmed, nagu
tehingu summa, kuupäev ja kirjeldus ning ülekande saaja nimi.
3.

JUURDEPÄÄS TEENUSTELE

3.1
Juurdepääs Teenustele võidakse ajutiselt ja ilma ette teatamata peatada, nt
süsteemirikke, hoolduse või remondi tõttu või muudel põhjustel, mille üle meil puudub kontroll.
Kuigi me püüame tagada Teenuste kättesaadavuse 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas,
ei võta me vastutust Teenuse kättesaamatuse eest mis tahes ajal või mis tahes ajavahemiku
jooksul mis tahes põhjusel.
4.

MEIE VASTUTUSE PIIRANGUD

4.1
Me vastutame seadusega lubatud ulatuses ainult käesolevate Tingimuste tahtliku
rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju eest.
4.2
Me ei võta vastutust Teenuste sisu täpsuse, usaldusväärsuse ega terviklikkuse eest ega
ka Kontoteabe põhjal tehtud otsuste eest (nt krediidiotsus, lepingu sõlmimise otsus jne). Me ei
ole ei Andmete vastuvõtja esindaja ega agent ja me ei vastuta Andmete vastuvõtja
osutatavate teenuste eest.
4.3
Kui see ei ole seadusega piiratud, ei vastuta me ühelgi juhul mis tahes kaudsete,
tegevusest tulenevate, hoiatuseks määratud või karistava iseloomuga kahjutasude, sh
kaotatud kasumi eest.

4.4

Me ei vastuta Teenuste mitteosutamise eest, kui Konto pank ei edasta Kontoteavet.

4.5
Me ei anna Teenuste toimimise kohta mingeid kinnitusi ega garantiisid; Teenuseid
osutatakse nii, nagu need on.
5.

ANDMETE KAITSE

5.1
Teenuste osutamisel tegutseme meie ja Andmete vastuvõtja ühiselt teie isikuandmete
vastutavate töötlejatena.
5.2
Teenuste osutamiseks kogutakse ja säilitatakse järgmisi andmeid: täielik nimi, konto
IBAN-kood, Kontoteave.
5.3
Teie isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks ei säilita me teie isikustatud
turvaandmeid (nt kordumatud identifitseerimistunnused või salasõnad) kasutatavates
infotehnoloogiasüsteemides ja serverites.
5.4
Me kogume Teenuste osutamise jooksul teie isikuandmeid ja töötleme neid teile
Teenuste osutamise eesmärgil. Pärast selle eesmärgi täitmist lõpetame teie isikuandmete
töötlemise, kustutades või anonümiseerides need andmed. Palun pidage meeles, et me võime
koostada, säilitada ja kasutada Kontoteabega seotud anonümiseeritud andmeid. Kuna teid
ei ole enam võimalik neist andmetest tuvastada, ei ole need enam isikuandmed.
5.5
Teie isikuandmete meiepoolse töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek. Teil on õigus
oma nõusolek mis tahes ajal tagasi võtta. Tuletame teile aga meelde, et nõusoleku
tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist selle alusel toimunud töötlemise
õiguspärasust.
5.6
Peame kõikide isikuandmete turvalisust väga tähtsaks. Andmete edastamisel
kolmandasse riiki rakendame asjakohaseid kaitsemehhanisme ja vahendeid teie kui
andmesubjekti õiguste tagamiseks.
5.7
Me võtame Kontoteavet vastu ja edastame seda teavet Andmete vastuvõtjale 90päevase ajavahemiku jooksul alates Teenuste osutamise teiepoolsest heakskiidust. Reeglina ei
säilita me teie isikuandmeid eespool mainitud ajavahemikust kauem. Me võime säilitada
isikuandmeid kauem, kui see on vajalik muudel eesmärkidel (nt te olete andnud nõusoleku
andmete kauem säilitamiseks või säilitamine on vajalik vaidluse kontekstis). Palun pidage
meeles, et ka Andmete vastuvõtja võib säilitada andmeid kooskõlas Andmete vastuvõtja
privaatsuspõhimõtetega.
5.8
Me võime edastada teie isikuandmeid teistele andmete eest vastutavatele või
volitatud töötlejatele. Me võime jagada teavet ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid
(nt juriidilised isikud, kes pakuvad Teenuste osutamist võimaldavaid tehnilisi lahendusi). Samuti
võime me edastada isikuandmeid, kui meil on selleks seaduslik kohustus. Näiteks võime me olla
kohustatud avaldama isikuandmeid ametivõimudele nende õiguspärasel nõudmisel.
6.

TEIE KUI ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

6.1
Teil on õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida me töötleme, sh
töödeldavate andmete liik, andmete allikad, töötlemise eesmärgid jne. Teil on õigus saada
koopiaid ja väljavõtteid oma isikuandmetest, mida me töötleme (sh nõuda andmete
ülekandmist). Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist või ajakohastamist, kui
ilmneb, et meie töödeldavad isikuandmed on ebatäpsed.
6.2
Teil on õigus esitada vastuväiteid töötlemisele või nõuda meilt oma isikuandmete
töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist. Me kustutame teie isikuandmed või
muudame need püsivalt anonüümseks, kui:

(a)

teie isikuandmed ei ole enam Teenuste osutamiseks vajalikud;

(b)
te võtate tagasi töötlemise aluseks oleva nõusoleku ja puudub muu õiguslik alus
töötlemiseks;
(c)
te esitate vastuväite töötlemisele ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid
põhjuseid;
(d)

teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

(e)
teie isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meie suhtes kohaldatavat seaduslikku
kohustust.
7.

LÕPPSÄTTED

7.1
Käesolevate Tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja te saate algatada
Teenustega seotud õigusmenetlusi Eesti kohtutes.
7.2
Teie privaatsuse rikkumise kahtluse korral või mis tahes muu teate, nõude, küsimuse või
suhtluse asjus võtke palun meiega ühendust aadressil psd2@creditinfo.com. Püüame
lahendada vaidlused läbirääkimiste teel. Samuti on teil õigus esitada kaebus
järelevalveasutusele. Eestis tegutsev järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon
(https://www.aki.ee/en; e-mail: info@aki.ee).

