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PC Finance OÜ 
andmekaitsetingimused 
 
 
 
1. Mõisted 

 
1.1. Andmekaitsespetsialist – on PC Finance OÜ 

töötaja, kes vastutab andmekaitse valdkonna eest 
PC Finance OÜ-s. 

1.2. Andmekaitsetingimused – PC Finance OÜ poolt 
kehtestatud käesolevad ning tulevikus kehtima 
hakkavad andmekaitsetingimused. 

1.3. Klient – füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud 
või soovib kasutada PC Finance OÜ poolt 
pakutavaid tooteid või teenuseid. 

1.4. Isikuandmed – kõikPC Finance OÜ-le teatavaks 
saanud andmed Kliendi kohta , sh nii 
elektrooniliselt kui paberkandjal kogutud andmed. 

1.5. Isikuandmete töötlemine – igasugune 
Isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, 
kasutamine, salvestamine, muutmine, 
edastamine, säilitamine, kustutamine). 

1.6. Vastutav töötleja – PC Finance OÜ, registrikood 
12323276, aadress Pärnu maantee 20, Tallinn 
10141, klienditeenindus +372 60 20 600, e-post: 
info@credito.ee, veebileht: www.credito.ee. 

1.7. Volitatud töötleja – isik, kes töötleb Isikuandmeid 
Vastutava töötleja nimel. 

 
 

2. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted 
 

2.1. Käesolevad Andmekaitsetingimused selgitavad 
Isikuandmete töötlemist PC Finance OÜ-s ja 
Klientide õigusi seoses Isikuandmete 
töötlemisega. 

2.2. Isikuandmete töötlemine PC Finance OÜ-s toimub 
isikuandmete kaitse üldmääruses, isikuandmete 
kaitse seaduses, muudes asjakohastes 
õigusaktides, järelvalveasutuste juhistes ning 
käesolevates Andmekaitsetingimustes sätestatud 
nõuete kohaselt.  

2.3. Isikuandmete töötlemisel kasutab PC Finance OÜ 
kaasaegseid tehnilisi ja korralduslikke 
turvameetmeid, et tagada Isikuandmete 
konfidentsiaalsus, terviklikkus ja kättesaadavus. 

2.4. Isikuandmete töötlemise sätted võivad sisalduda 
ka teistes Kliendi ja PC Finance OÜ vahel sõlmitud 
lepingutes. Sellisel juhul kohaldatakse sätete 
omavahelise vastuolu korral vastava lepinguga 
kokkulepitut. 

2.5. PC Finance OÜ kasutab Isikuandmete töötlemisel 
Volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejate nimekiri on 
kättesaadav PC Finance OÜ veebilehel 
www.credito.ee. Volitatud töötlejad töötlevad 
Isikuandmeid PC Finance OÜ juhiste alusel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.6. PC Finance OÜ ei edasta Isikuandmeid 

väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda.   
2.7. Isikuandmete töötlemise õiguspärasust PC 

Finance OÜ-s jälgib Andmekaitsespetsialist. 
Juhul, kui teil tekib küsimusi Isikuandmete 
töötlemise osas, kontakteeruge PC Finance OÜ 
Andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil 
andmekaitse@credito.ee. 

 
 
3. Isikuandmete liigid 

 
3.1. PC Finance OÜ töötleb järgmisi Isikuandmeid: 
3.1.1. Andmed kliendi identifitseerimiseks (nt ees- ja 

perekonnanimi, isikukood, sünniaeg ja -koht); 
3.1.2. Dokumendiandmed (nt andmed isikut tõendava 

dokumendi kohta, nagu dokumendi number, 
aegumiskuupäev jms); 

3.1.3. Kontaktandmed (nt elukoht, e-post, telefon, 
aadress); 

3.1.4. Isiklikud andmed (nt perekonnaseis, 
ülalpeetavad, suhtluskeel); 

3.1.5. Tegevusala andmed (nt haridus, tegevusala, 
töökoht, ametinimetus); 

3.1.6. Finantsandmed (nt andmed sissetuleku, 
kohustuste, vara, varasema maksekäitumise 
kohta); 

3.1.7. Andmed vara päritolu kohta (nt Kliendi tehingud, 
andmed rahapesu ja terrorismiga seotuse kohta); 

3.1.8. Laenutaotluse ja laenulepinguga seotud 
andmed (nt arveldusarve number, IP aadress, 
millelt laenutaotlus tehti, lepingu sisu); 

3.1.9. Andmed Kliendi usaldusväärsuse kohta (nt info 
varasema maksekäitumise ja võetud kohustuste 
täitmise kohta); 

3.1.10. Seadusest tulenevate kohustuste täitmisel 
saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, 
kohtutäiturite, notarite saadetud järelpärimistest 
või nõuetest tulenev teave). 

 
 
4. Isikuandmete päritolu 

 
4.1. PC Finance OÜ saab Isikuandmeid Klientidelt 

endalt, eelkõige taotluste, avalduste esitamise või 
Kliendiga toimunud muu suhtluse käigus, kas 
paberkandjal või elektrooniliselt. 

4.2. PC Finance OÜ saab Isikuandmeid erinevatest 
avalikest ja eraõiguslikest andmekogudest (sh 
rahvastikuregistrist, maksehäireregistrist, 
kogumispensioni registrist). 
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5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid 
 

5.1. PC Finance OÜ töötleb Isikuandmeid järgnevatel 
eemärkidel: 

5.1.1. Kliendi identifitseerimine ja isikusamasuse 
tuvastamine; 

5.1.2. Kliendisuhtlus; 
5.1.3. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine ja täitmise 

tagamine;  
5.1.4. Pakkumiste edastamine; 
5.1.5. Kliendi krediidivõimelisuse ja finantsilise 

usaldusväärsuse hindamine; 
5.1.6. Seadusest tulenevate kohustuste täitmine (nt 

rahapseu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks 
hoolsusmeetmete rakendamine ja 
aruandluskohustuse täitmine). 

 
 
6. Isikuandmete töötlemise alused 

 
6.1. PC Finance OÜ töötleb (sh avalikustab ja edastab 

kolmandatele isikutele) Isikuandmeid järgnevatel 
õiguslikel alustel: 

6.1.1. Kliendi antud nõusoleku alusel nõusolekuga 
väljendatud eesmärgil ja ulatuses; 

6.1.2. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks (sh lepingu 
sõlmimise otsustamiseks, lepingu sõlmimisele 
eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi 
taotlusele, lepingu täitmise  tagamiseks, Kliendiga 
sõlmitud lepingust tulenevate õiguste 
realiseerimiseks); 

6.1.3. PC Finance OÜ juriidilise kohustuse täitmiseks ja 
avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (sh 
isikuandmete kaitse üldmääruses, isikuandmete 
kaitse seaduses, rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise seaduses, 
krediidiandjate ja -vahendajate seaduses (sh 
vastutustundliku laenamise põhimõtete), 
võlaõigusseaduses ja teistes kohaldatavates 
õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks); 

6.1.4. PC Finance OÜ õigustatud huvide korral (sh 
peamiselt riskide juhtimiseks, sh turvalisuse 
tagamine, toodete ja teenuste arenduseks, 
parema klienditeeninduse tagamiseks), v.a. juhul, 
kui selle kaaluvad üle Kliendi huvid või 
põhiõigused ja -vabadused. 

6.2. Kliendil on õigus võtta tema poolt antud nõusolek 
tagasi. 

 
 

7. Isikuandmete edastamine (avaldamine) 
 

7.1. PC Finance OÜ-l on sõltuvalt töötlemise 
eesmärgist õigus edastada (avaldada) 
Isikuandmeid järgnevatele isikutele: 

7.1.1. registrite pidajatele (sh Creditinfo Eesti AS-i poolt 
hallatavale maksehäireregistrile või muule 
maksehäireregistri pidajale), selleks, et registri 
kasutajad saaksid hinnata kliendi maksekäitumist 
ja krediidivõimelisust ning muudele asjakohastele 
andmekogude pidajatele; 

7.1.2. teenusepakkujatele, kellele PC Finance OÜ on 
tegevuse edasi andnud; 

7.1.3. nõuete loovutamisel puhul uuele võlausaldajale 
või isikule, kellega peetakse vastavaid 
läbirääkimisi; 

7.1.4. lepingu rikkumise korral võlgade sissenõudmise 
teenuse osutajale; 

7.1.5. PC Finance OÜ audiitoritele ja finants- ning 
õigusnõustajatele; 

7.1.6. Isikuandmete Volitatud töötlejatele, kes on 
esitatud PC Finance OÜ veebilehel. 

7.2. PC Finance OÜ-l on juriidiline kohustus edastada 
Isikuandmeid erinevatele asutustele, 
õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (sh 
Finantsinspektsioonile, uurimisasutustele, 
pankrotihaldurile, Maksu-ja Tolliametile). 

7.3. Volitatud töötlejate loeteluga on võimalik tutvuda 
PC Finance OÜ veebilehel: www.credito.ee. 

7.4. PC Finance OÜ kasutab üksnes neid Volitatud 
töötlejaid, kes annavad piisava garantii, et nad 
rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja 
korralduslikke meetmeid, et tagada Isikuandmete 
töötlemise vastavus kehtivatele nõuetele. 
Volitatud töötlejatega sõlmib PC Finance OÜ 
andmetöötluslepingu, mis vastab kehtivatele 
nõuetele. 

 
 
8. Isikuandmete säilitamine 

 
8.1. PC Finance OÜ säilitab Isikuandmeid nii kaua, 

kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks. 
8.2. Kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete tõttu 

säilitab PC Finance OÜ Isikuandmeid üldjuhul kuni 
nõuete aegumistähtaja lõppemiseni. 

8.3. Isikuandmete säilitamisel järgitakse õigusaktides 
sätestatud andmete säilitamise tähtaegu 
(säilitamise piirangu põhimõte). 

 
 
9. Kliendi õigused  seoses tema andmete 

töötlemisega 
 

9.1. Kliendil on õigus: 
9.1.1. saada teavet enda Isikuandmete töötlemise kohta 

ning tutvuda oma Isikuandmetega (s.o. 
juurdepääsuõigus);   

9.1.2. nõuda, et PC Finance OÜ parandaks 
põhjendamatu viivituseta teda puudutavad 
ebapiisavad, puudlikud või ebaõiged 
Isikuandmed; 

9.1.3. nõuda oma Isikuandmete kustutamist (s.o. õigus 
olla unustatud), näiteks kui Isikuandmeid ei ole 
enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need 
on kogutud või muul viisil töödeldud, töötlemiseks 
antud nõusolek võetakse tagasi või PC Finance 
OÜ-l puudub õigus Isikuandmeid töödelda. PC 
Finance OÜ ei kustuta Isikuandmeid, kui need on 
vajalikud juriidilise kohustuse või lepingu 
täitmiseks ning enda õigustatud huvi 
teostamiseks; 

9.1.4. nõuda enda Isikuandmete töötlemise piiramist, nt 
ajaks, mis võimaldab PC Finance OÜ-l 
Isikuandmete õigsust kontrollida või hinnata, kas 

http://www.credito.ee/
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Kliendil on õigus oma Isikuandmete kustutamisele 
(s.o. õigus piirata töötlemist); 

9.1.5. õigus saada teda puudutavaid Isikuandmeid, mida 
ta on PC Finance OÜ-le esitanud, struktureeritud, 
üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval 
kujul ning õigus edastada need andmed teisele 
Vastutavale töötlejale (s.o. õigus Isikuandmete 
ülekantavusele); 

9.1.6. õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda 
puudutavate Isikuandmete töötlemise suhtes (s.o. 
õigus esitada vastuväiteid). PC Finance OÜ ei 
töötle Isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui 
andmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel 
põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, 
õigused ja vabadused, või õigusnõuete 
koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil; 

9.1.7. saada teavet Isikuandmete töötlemise 
eesmärkidest, kolmandatest isikutest, kellele 
Isikuandmete edastamine on lubatud ja 
Isikuandmete töötleja andmed; 

9.1.8. võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek 
tagasi.. 

9.2. Kliendil on õigus igal ajal pöörduda PC Finance 
OÜ poole punktis 9.1 nimetatud õiguste 
teostamiseks. Selleks tuleb esitada 
vastavasisuline taotlus e-posti aadressil: 
info@credito.ee. Enne Kliendi taotlusele vastamist 
toimub Kliendi isikusamasuse tuvastamine. 
Kliendi taotlusele vastatakse ühe kuu jooksul 
taotluse saamisest. Võttes arvesse taotluse 
keerukust ja hulka, võib vastamise tähtaeg 
pikeneda. PC Finance OÜ teavitab Klienti tähtaja 
pikenemisest. 

9.3. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse 
Inspektsiooni (info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn 
10134, www.aki.ee) või kohtu poole, kui ta leiab, 
et tema õigusi on rikutud. 

 
 

10. PC Finance OÜ kohustused Isikuandmete 
töötlemisel 
 

10.1. PC Finance OÜ: 
10.1.1. kustutab või peatab Isikuandmete töötlemise, mis 

ei ole vajalik eesmärkide saavutamiseks, kui 
seadus ei näe ette teisiti; 

10.1.2. tagab, et Isikuandmed on õiged ja, kui see on 
eesmärkide saavutamiseks vajalik, viimases 
seisus; 

10.1.3. kustutab Isikuandmed, mis on mittetäielikud ja 
ebaõiged, ning võtab nende täiendamiseks ja 
parandamiseks kasutusele vajalikud abinõud; 

10.1.4. peatab Isikuandmete töötlemise, mille õigsus on 
vaidlustatud, kuni Isikuandmete õigsuse 
kindlakstegemiseni või õigete Isikuandmete 
väljaselgitamiseni; 

10.1.5. teavitab Isikuandmete parandamise korral 
viivitamatult sellest kolmandaid isikuid, kellelt 
Isikuandmed saadi või kelle Isikuandmed edastati, 
kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa 
ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. 

 
 

11. Andmekaitse tingimuste kohaldumine ja muutmine 
11.1. Käesolevad Andmekaitsetingimused kehtivad 

kõikide Klientide Isikuandmete töötlemise suhtes 
sõltumata sellest, kas kliendisuhe tekkis enne või 
pärast Andmekaitsetingimuste jõustumist. 

11.2. PC Finance OÜ-l on õigus igal ajal muuta 
ühepoolselt Andmekaitsetingimusi, avaldades 
uued Andmekaitsetingimused veebilehel 
info@credito.ee. 

11.3. PC Finance OÜ teavitab Andmekaitsetingimus 
muutmisest Kliente ette, avaldades veebilehel 
sellekohase teatise vähemalt 15 kalendripäeva 
enne muudatuste jõustumist. 
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