
 
 
Alexela veebipoe isikuandmete töötlemise põhimõtted 
Kehtivad alates 01.05.2020 
 
Üldine  

 
Alexela veebipoe isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi ka Põhimõtted) kehtivad kõikide AS 

Alexela füüsilisest isikute suhtes, kes soovivad kasutada või kasutavad või on kasutanud Alexela 
veebipoodi.  

 

AS Alexelale (edaspidi ja eelnevalt koos ja eraldi ka Alexela või Meie) on Teie isikuandmete kaitse ja 
konfidentsiaalsus väga oluline. Seega selgitame Teile Põhimõtetes, mille alusel ja kuidas Teie 

isikuandmed töötleme ning millised on Teie õigused oma isikuandmetega töötlemisega seoses.  

 
Juhime Teie tähelepanu sellele, et käesoleva Põhimõtete alusel on isikuandmete vastutavaks töötlejaks 
AS Alexela (registrikood: 10015238; Roseni 11, 10111 Tallinn; e-post: alexela@alexela.ee). 

 
Teie isikuandmeid töötlemisel järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte, sh Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu (EL) määrust nr 2016/679 (edaspidi ka Üldmäärus). 

 

Käesolevad Põhimõtted ei kehti teiste ettevõte toodete, teenust või kaupade suhtes. 

 
Teeme endast olenevalt kõik, et hoida Põhimõtted ajakohasena ja Teile kättesaadavana Meie 
veebilehel: https://www.alexela.ee/et/privaatsus või muul meie poolt pakutaval viisil. Muudatustest 

Põhimõtetest teavitame Teid viisil, mis on koosõlas kehtivate ja kohalduvate Euroopa Liidu ja 

siseriiklike õigusaktidega.  

 
Teatud juhul teavitame Teid muudatustes veebilehe vahendusel. Juhul kui muudame Põhimõtteid 

oluliselt, siis anname Teile teada sellest veeblehel või e-kirja teel. Üldiselt soovitame Teil regulaarselt 
külastada meie veebilehte, et oleksite alati kursis kehtivate Põhimõtetega.  
 

Isikuandmed ning milliseid isikuandmed Alexela töötleb 

 

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on teave inimese ehk füüsilise isiku (eelnevalt ja edaspidi Teie või 

Ostja või andmesubjekt) kohta, mille kaudu on füüsiline isik otseselt või kaudselt tuvastatud või 
tuvastatav. 
 
Alexela lähtub isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu ja siseriiklikest õigusaktidest ning töötleb 

isikuandmetena näiteks: nime, telefonumbrit, e-posti aadressi, suhtluskeelt, kontaktisiku andmeid ja 

muid andmeid, mida Meie edastate ning mis on õigusaktide alusel eraldiseisvalt või kogumina 
käsitletavad isikuandmetena.  
 
Anonüümsed andmed ei ole isikuandmed, seetõttu neile Põhimõtted ei kohaldu. Anonüümsed 
andmed ehk anonüümne teave on teave, mis ei ole seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga. 

Samuti ka andmed ehk teave, mille alusel ei ole võimalik füüsilist isikut tuvastada või enam ei ole 

võimalik füüsilist isikut tuvastada. 
 
Isikuandmete kogumine ehk nende allikad 

https://www.alexela.ee/et/privaatsus


 
 
Kogume Teie isikuandmeid erinevatel viisidel, kuid peamiselt kogume Teie isikuandmeid Teilt endalt. 
Näiteks edastate andmed Meile, kui Meie veebipoes tellimuse vormistate.  

 
Alexela eesmärgiks ei ole koguda eriliiki isikuandmeid, kuid need võivad Meile juhuslikult teatvaks 
saada, nt kui Te oma eriliiki isikuandmeid meile telefonikõne teel ütlete või e-kirja teel saadate.  

 
Alexela isikuandmete kaitse põhimõtted 

 
Töötleme Teie isikuandmeid üksnes eesmärgil, milleks oleme isikuandmeid kogunud ning selle 

eesmärgi saavutamiseks vajalikus ja minimaalses ulatuses.  
 

Alexela kasutab isikuandmete töötlemise terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks 
vajalikke ja asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid. Vastavad meetmed hõlmavad nt 
töötajaid, kontorihooneid, tehniliste seadmete kaitset. 

 
Meie töötajatele kehtivad isikuandmete konfidentsiaalsusnõuded, mille selgitamiseks korraldatakse ka 
isikuandmete kaitse alaseid koolitusi.   
 

Alexela koostööpartnerid ehk volitatud töötlejad on kohustatud isikuandmete töötlemisel tagama 
samuti vajalikke ja asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmed, olenemata volitatud töötleja 

asukohast. Üldjuhul asuvad Meie koostööpartnerid Eestis, Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu 

Majanduspiirkonnas, kuid teatud juhtudel võivad nad asuda ka väljaspool nimetatud piirkondi. 
 
Isikuandmete töötlemise alused 

 
Isikuandmeid töötlemine peab olema põhjendatud ja vastama isikuandmete töötlemise põhimõtetele. 

Käesolevas osas käsitleme erinevaid isikuandmete töötlemise aluseid, millede alusel on õigus Meil Teie 
isikuandmeid töödelda. 
 

Juhul kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine, sh lepingu sõlmimine ja 

lepingu täitmise tagamine, siis töötleme Teie isikuandmeid näiteks järgnevatel eesmärkidel: 

• Teie tuvastamiseks; 

• Veebipoe toote ostmiseks; 

• Pöördumiste ja dokumentatsiooni haldamiseks; 

• Teadete saatmiseks Teile; 

• Vajadusel arvete saatmiseks Teile. 

 
Eeltoodud lepingu täitmisega seotud isikuandmete töötlemine ei ole ammendav, kooskõlas kehtivate 
ja kohalduvate Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktidega võime töödelda Teie isikuandmeid ka mõnel 
muul eeltoodud eesmärgil.  

 

Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks, siis sellisel juhul oleme Teie 
andmete töötlemist kohustatud tegema, kuivõrd seda nõutakse õigusaktidest tulenevatel alustel. 
Sellisel juhul ei saa otsustada andmete töötlemise üle ei Meie ega Teie. 

 
Juriidilise kohustuse täitmise alusel oleme kohustatud töötlema Teie näiteks järgmistel eesmärkidel:  

• Riigiasutustele, sh järelevalveasutustele vastamine ja rikkumistest teavitamine;  



 
• Raamatupidamise andmete edastamine;  

• Isiku teavitamine andmetega toimunud rikkumisest. 
 
Eeltoodud juriidilise kohustuse täitmise alusel isikuandmete töötlemise nimekiri ei ole ammendav. 

 
Nõusoleku alusel töötleme Teie isikuandmeid üksnes ulatusel ja eesmärkidel, milleks olete nõusoleku 
meile andnud.  
 

Nõusolekut isikuandmete töötlemiseks küsime näiteks järgmistel eesmärkidel:  

• Turunduspakkumiste- ja teadete edastamiseks  e-kanalite (SMS, MMS, e-kirjad jm) kaudu; 

• Kampaaniates või tarbimismängudes osalemiseks. 
 

Eeltoodud nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise nimekiri ei ole ammendav. Teie poolt antav 
nõusolek on antud vabatahtlikult, teadlikult ja ühemõtteliselt. Nõusolek kehtib kuni selle 
tagasivõtmiseni või uue nõusoleku andmiseni. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. 

Olenevalt nõusoleku andmise ja tagasivõtmise viisist võib see rakenduda teatud ajalise perioodi 

jooksul. Pikem viivitus võib tekkida, kui annate või võtate tagasi nõusoleku paberkandjal, kuna sellisel 
juhul ei ole võimalik nõusoleku staatust andmebaasis muuta.  

 
Õigustatud huvi alusel töötleme Teie isikuandmeid juhul, kui isikuandmete töötlemine on vajalik ja 
vastavuses Teie ehk andmesubjekti õiguste ja huvidega. 

 

Õigustatud huvi alusel töötleme Teie isikuandmeid näiteks järgnevatel eesmärkidel: 

• Vajadusel kontserni siseseks andmevahetuseks; 

• Üldiseks turundustegevuseks.  

 
Eeltoodud õigustatud huvi alused isikuandmete töötlemise nimekiri ei ole ammendav, kooskõlas 
kehtivate ja kohalduvate Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktidega võime töödelda Teie isikuandmeid 

ka mõnel muul eeltoodud eesmärgil.  

 

Kes võivad lisaks Alexelale Teie isikuandmeid töödelda 
 
Riigiasutustele (nt politsei) ja teistele organisatsioonidele, kes küsivad neid kehtivate ja kohalduvate 

õigusaktide alusel.  
 

Alexela koostööpartnerid ehk volitatud töötlejad, kes töötlevad Teie isikuandmeid Alexela nimel ja 

juhiste alusel. Volitatud töötlejad kasutavad isikuandmeid ainult Alexelaga kokkulepitud tegevuste 
tegemiseks, nt Teile Meie arvete edastamiseks. Volitatud töötlejad on ettevõtted, kes asuvad Eestis, 
Euroopa Liidus Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas, kuid üksikutel juhtudel võivad nad asuda ka 
väljaspool mainitud piirkonda. Kõikidel juhtudel on meil kasutusel võetud meetmed, mis tagavad Teie 

isikuandmete töötlemise turvalisuse nendes riikides. 
 

Alexela üheks koostööpartneriks ehk Teie isikuandmete volitatud töötlejaks on nt Maksekeskus AS. 
 
Alexelasse samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele, kui see on vajalik nt juhtimisotsuste 

tegemiseks.  
 

Isikuandmete säilitamine 



 
 
Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks 
või kuni kehtivast ja kohalduvast õigusaktidest tulenev kohustus ette näeb.  

 
Teatud juhtudel säilitame Teie isikuandmeid kauem, kui järgnevas loetelus viidatud, nt ei rakenda me 
kustutustähtaegu võlgnevuse või kohtuvaidluse olemasolul. 

 
Järgnev loetelu ei ole ammendav, kuid siin on toodud mõningaste isikuandmete töötlemise säilitamise 

näited:  

• Raamatupidamisandmed (7 aastat möödudes, arvestades majandusaasta lõppu); 

• Lepinguga täitmise info (kogu lepingu kehtivuse aja ning vähemalt 3 aastat peale lepingu 

kehtivuse lõppu); 

• Kinnitamata tellimus ( säilitame maksimaalselt 6 kuud) 
 

Teie õigused oma isikuandmetega seoses 

 
Teil või Teie esindajal, kui olete talle vastavad õigused andnud on Teie isikuandmete suhtes järgnevad 
õigused: 

 

• Õigus tutvuda oma isikuandmetega (nt nende allikate ja kasutamise eesmärkidega) kehtivates 
õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses; 

• Õigus taotleda oma isikuandmete muutmist ja/või parandamist kehtivates õigusaktides 

sätestatud korras ja ulatuses; 

• Õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist kehtivates õigusaktides 
sätestatud korras ja ulatuses; 

• Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui töötleme Teie isikuandmeid 

õigustatud huvi alusel. 

• Õigus taotleda andmete ülekandmist kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses. 
Juhime tähelepanu, et vastav õigus on piiratud õigusaktide alusel mitme tunnusega; 

• Õigus pöörduda Alexela, järelevalveasutuse või kohtud poole. Juhul kui soovite saada rohkem 
infot isikuandmete töötlemise osas, siis on Teil alati võimalik pöörduda Meie poole Alexela 
veebilehel (https://www.alexela.ee/et ) avaldatud kontaktandmete kaudu. Juhul kui leiate, et 

saadud info ei olnud Teie jaoks piisav või arvate, et rikutakse Teie isikuandmete töötlemise 

tingimusi, siis on Teil võimalik ühendust võtta Alexela andmekaitsespetsialistiga 

(andmekaitse@alexela.ee). Teil on alati õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmiseks ka 
Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik 

järelevalveasutus, kelle poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks 
isikuandmete teemal. 

 

Eelnimetatud õigused ei ole pruugi olla absoluutsed ning neid õigusi reguleerivad kehtivad Euroopa 
Liidu ja siseriiklikud õigusaktid. 
 

https://www.alexela.ee/et
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