Käendaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Kehtib alates 15.02.2021

Käendaja andmed
Eesnimi ja
perekonnanimi*

Isikukood*

Telef on*

E-posti aadress*

Postiaadress*
Maakond

Linn/vald

Tänav, maja/korter
või Küla/Talu

Postiindeks

Annan nõusoleku SIA-lt “Citadele Leasing” ja teistelt Citadele banka grupi ettevõtetelt pakkumiste ja
inf ormatsiooni saamiseks.
Annan nõusoleku oma kontaktandmete (e-post, telef oninumber) kasutamiseks SIA-lt “Citadele Leasing” ja
tema koostööpartneritelt ühiste personaalsete pakkumiste saamiseks.
Olen ise või minuga seotud isik on riikliku taustaga isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse mõistes.
Riikliku taustaga isiku
nimi
Riikliku taustaga isiku
positsioon

Seos

Kellele me teie andmeid avaldame?
Oleme võtnud kasutusele erinevaid abivahendeid ja teenuseid, mis lihtsustavad meie koostööd ning
kiirendavad suhtlust. Seetõttu edastame:
• teie lepinguga seotud isikuandmed sh kontaktandmed müüjale sellises mahus ja ulatuses, mis on
vajalikud lepingu ja sellega seonduvate lisade tingimuste täitmiseks;
• teie lepingu ja kontaktandmed automüüjale, kes esitas meile taotleja liisingutaotluse;
• liisingutoimikus teie kohta oleva inf o arhiveerimise ja võlgade sissenõudmise teenuste pakkujatele;
• teie kontaktandmed kommunikatsiooni ja IT-teenuse pakkujatele liisingu haldamise jaoks;
• teave teie taotluste ja nõuete kohta meie emaettevõtjale AS “Citadele banka”;
• teave erinevat tüüpi vahejuhtumite kohta (nt kui oleme tuvastanud seaduserikkumisi) meie emaettevõtjale
AS “Citadele banka”;
• teave teie andmete kontrollimise kohta vastavalt krediidiandjate ja -vahendajate seadusele,
võlaõigusseadusele ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele AS-ile "Citadele
banka" ja tema tütarettevõtjatele tuvastatud riskide kontrollimiseks või leevendamiseks või ennetamiseks;
• kui olete nõustunud reklaami vastuvõtmisega, võime teie isikuandmeid edastada meie emaettevõtjale AS
"Citadele banka".
Isikud, kellele me teie andmeid ülaltoodud põhjustel võime edastada, on toodud SIA “Citadele Leasing”
(edaspidi Citadele Leasing) volitatud andmetöötlejate nimekirjas mis on kättesaadav meie kodulehelt
https://www.citadeleleasing.ee/ee/eraklient/oluline/.
Kui taotleja liisinguvõtjana või teie käendajana liisingulepingust tulenevaid makseid lepingu tingimuste
kohaselt tagasi ei maksa, kaalume võimalust kaasata võla sissenõudmiseks asjatundjad. Sel juhul töötleme
teie isikuandmeid oma õigustatud huvides, et saada krediidina antud raha tagasi. Kui otsustame teie võla
edastada võlgade sissenõudmise teenuse osutajale, anname neile teie ees- ja perekonnanime, kõik
kontaktandmed, käenduslepingu ja selle muudatuste koopia ning inf o varasemate maksete kohta.

Käendaja ____________________________
/Allkiri/
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Miks me teie kohta andmeid kogume?

Andmeliik

Töötlemise
eesmärk

Õiguslik alus

Kas saate
meilt
liisingut, kui
seda infot
meile ei
anna?

Ees- ja
perekonnanimi,
isikukood,
pangakonto number,
isikutunnistuse või
passi koopia

Liisingu andmine
ja vormistamine

Lepingu
sõlmimine,
rahapesu ja
terrorismi
rahastamise
tõkestamise
seadus

Ei

Kontaktandmed

Liisingu andmine
ja vormistamine

Lepingu
sõlmimine

Ei

Teie sissetulekud ja
väljaminekud, amet,
tööandja,
ülalpeetavate arv

Krediidivõimelisus
e hindamine

Krediidiandjate ja
-vahendajate
seadus ning
võlaõigusseadus

Ei

Pangakonto väljavõte

Krediidivõimelisus
e hindamine

Pensionikindlustusmaksed

Krediidivõimelisus
e hindamine

Krediidiandjate ja
-vahendajate
seadus ning
võlaõigusseadus
Lepingu
sõlmimine

Krediidiinfo registrites
ja võlgnike
andmebaasides
olevad andmed

Krediidiriski
juhtimine

Õigustatud huvi

Jah (kui
vajalik info
saadakse
muul moel)
Jah (kui
vajalik info
saadakse
muul moel)
Ei

Ees- ja
perekonnanimi,
kontaktandmed,
liisinguleping, tehtud
liisingumaksed,
ülalpeetavate arv

Võlgade
sissenõudmine

Lepingu täitmine

Ees- ja
perekonnanimi,
isikukood,
kontaktandmed

Liisingueseme
kindlustamine

Krediiditoimik (eri
andmeallikates olev
info), mis sisaldab
kõiki isikuandmeid,
mida töödeldakse
liisingulepingu
allkirjastamise jaoks
ja selle kehtivusajal

Nõuded

Kui kaua me
seda infot
säilitame?
Kuni kohustus
on täielikult
tagasi
makstud või 5
aastat alates
liisingu
andmisest
keeldumisest*
Kuni kohustus
on täielikult
tagasi
makstud*
Kuni kohustus
on täielikult
tagasi
makstud*

Kas saate
nõuda meilt igal
ajal, et me selle
info ära
kustutaksime või
seda enam ei
kasutaks?
Ei

Kas saate
paluda meilt
selle info
parandamist?
Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

Kuni kohustus
on täielikult
tagasi
makstud*
Kuni kohustus
on täielikult
tagasi
makstud*
Kuni kohustus
on täielikult
tagasi
makstud*

Ei

Jah

Ei

Jah

Ei

Jah

–

Kuni
võlgnevus on
täielikult
tasutud või
nõue
loovutatud*

Ei

Jah

Nõusolek

Jah

Kuni
kindlustuslepingu
sõlmimiseni

Jah

Jah

Õigustatud huvi

–

7 aastat alates
majandusaast
a lõpust, millal
leping lõppes

Ei

Jah
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Krediiditoimik (eri
andmeallikates olev
info), mis sisaldab
kõiki isikuandmeid,
mida töödeldakse
liisingulepingu
allkirjastamise jaoks
ja selle kehtivusajal
või lepingu
mittesõlmimisel
viimasest kontaktist
teiega

Rahapesu ja
terrorismi
rahastamise
tõkestamine

Rahapesu ja
terrorismi
rahastamise
tõkestamise
seadus

Ei

5 aastat
viimasest
kontaktist või
lepingu
täitmisest

Ei

Ei

Ees- ja
perekonnanimi, eposti aadress, telefoni
number, teave
krediidivõimelisuse ja
kohustuste kohta
krediiditoimikust

Reklaam –
teadete ja
pakkumiste
saamine

Nõusolek

Jah

Kuni nõusolek
on tagasi
võetud

Jah

Jah

Ees- ja
perekonnanimi, eposti aadress, telefoni
number, teave
krediidivõimelisuse ja
kohustuste kohta
krediiditoimikust,
teave krediidiinfo
registritest ja võlgnike
andmebaasidest

Reklaam –
personaalse
krediidilimiidi
pakkumiste
saamine

Nõusolek

Jah

Kuni nõusolek
on tagasi
võetud

Jah

Jah

*kuid vähemalt nõuete aegumistähtaja (+1 aasta) ja sh raamatupidamisseadustest tuleneva tähtaja möödumiseni.

Käesoleva taotluse allkirjastamisega kinnitan ja olen nõus, et lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete
võtmiseks vastavalt minu taotlusele teeb Citadele Leasing päringuid AS-ile Pensionikeskus minu
brutotöötasu väljaarvestamiseks.
Taotlust allkirjastades kinnitan, et minu esitatud andmed on õiged, täielikud ja sellekohase nõude korral
dokumentaalselt tõestatavad.
Olen kätte saanud, läbi lugenud ja aru saanud Citadele Leasingu isikuandmete töötlemise põhimõtete väljavõttest, mis
on käesoleva taotluse osa. Isikuandmete töötlemise põhimõtted täies mahus on kättesaadavad meie koduleheküljelt
https://www.citadeleleasing.ee/ee/andmete-tootlemine/. Olen saanud kogu vajamineva teabe isikuandmete töötlemise
kohta, mis on vajalik käenduslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Saan aru, et isikuandmete töötlemise põhimõtted on
käenduslepingu oluline osa ning Citadele Leasing võib keelduda f inantseerimisteenuse pakkumisest, kui ma keeldun
kohustuslikuks märgitud isikuandmete esitamisest või ei nõustu nende töötlemisega. Juhul, kui käesoleva taotluse
alusel käenduslepingut minu ja Citadele Leasingu vahel ei sõlmita, kustutab Citadele Leasing käesoleva taotlusega
kogutud teabe 1 aasta jooksul kui seadusest ei tulene teisiti.
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/Allkiri/
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/ /
___________
/Kuupäev/

