
 

 
  

PRIVAATSUSTEATIS 

Kehtib Citadele Leasing & Factoring OÜ teostataval isikuandmete töötlemisel: 

 liisingu taotlemisel, kasutades elektroonilist taotlusvormi www.citadele.ee veebilehel; 

 esitatud taotluste ühisel töötlemisel koos isikuandmete üleandmisega SIA Citadele 

Leasing Eesti filiaalile. 

 

Kui esitad ettevõttele Citadele Leasing & Factoring OÜ (edaspidi: Citadele või meie) e-

taotluskeskkonnas liisingutaotluse, et saada liisingut (edaspidi: liising), töötleb Citadele Sinu 

isikuandmeid. Teavitame Sind meie jaoks vajalike isikuandmete töötlemisest, lähtudes 

privaatsust ja isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest. 

Kes töötleb Sinu isikuandmeid? 

Sinu isikuandmete (ühised) vastutavad töötlejad seoses liisinguga (et tagada liisingutaotluse 

töötlemisprotsess) on:  

 Citadele Leasing & Factoring OÜ, registreerimisnumber10925733, aadress: Narva mnt. 

63/1, Tallinn 10152, Eesti Vabariik, telefon +3727700 000, e-post: info@citadele.ee, 

isikuandmete vastutava töötleja e-posti aadress: gdpr@citadele.ee; 

 SIA Citadele Leasing Eesti filiaal, registreerimisnumber11453650, aadress: Liivalaia 13, 

Tallinn, 10118,, telefon +3726222 100, e-posti aadress: info@citadeleleasing.ee, 

isikuandmete vastutava töötleja e-posti aadress: privacy@citadeleleasing.ee.  

TÄHTIS! Teeme ühtses liisingutaotluste töötlemise protsessis koostööd SIA Citadele Leasing Eesti 

filiaaliga ja töötleme isikuandmeid ühiste vastutavate töötlejatena. Citadele ja SIA Citadele 

Leasing Eesti filiaal  töötlevad ja hindavad taotlusi, koostavad liisingupakkumisi, sõlmivad 

liisingulepinguid ning haldavad edasisi lepingusuhteid kui sõltumatud isikuandmete töötlejad, 

lähtudes meie isikuandmete kaitse sätetest, millega võib tutvuda kummagi ettevõtte veebilehel. 

Mis (liiki) isikuandmeid me töötleme? 

 Liisingutaotluse esitamisel eraisikuna: Sinu kui taotleja eesnimi, perekonnanimi, 

telefoninumber, e-posti aadress, sünnikuupäev, töökoht, kuutöötasu suurus pärast maksude 

tasumist (netokuutöötasu), muud tulud, töötamise aeg praeguses töökohas, liisingu eset 

puudutav teave (sh hind), esimese sissemakse suurus, liisingu tähtaeg, liisingulepingu pikkus, 

võimalikku käendajat puudutav teave. 

 Liisingutaotluse esitamisel ettevõtte esindajana: Sinu kui ettevõtja esindaja eesnimi, 

perekonnanimi, telefoninumber (kui see on isikliku telefoni number), e-posti aadress (kui see on 

isiklik e-posti aadress). 

Sinu isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus 

Sinu isikuandmete 

töötlemise eesmärk 

Sinu isikuandmete 

töötlemise õiguslik alus 

Töödeldavad isikuandmed 

Liisingu taotlemine  Citadele (sh Citadele gruppi 

kuuluva SIA Citadele 

Leasing Eesti filiaal) 

seaduslike (legitiimsete) 

huvide teostamine 

Liisingutaotluse esitamisel 

eraisikuna: 

 Sinu eesnimi, 

perekonnanimi, 

telefoninumber, e-posti 

aadress 

 Sinu isikukood, 

sünnikuupäev 

 Sinu töökoha nimetus, 

kuutöötasu suurus pärast 

maksude tasumist 

(netokuutöötasu), muude 

tulude suurus, töötamise aeg 

praeguses töökohas 

 Liisingu eset (sh hinda) 

http://www.citadele.lv/
mailto:gdpr@citadele.ee
mailto:privacy@citadeleleasing.ee


 

 
  

puudutav teave, esimese 

sissemakse suurus, 

liisingulepingu pikkus 

 Teave võimaliku käendaja 

kohta 

Liisingutaotluse esitamisel 

ettevõtte esindajana: 

 Sinu eesnimi, 

perekonnanimi  

 Sinu telefoninumber (kui 

see on isikliku telefoni 

number), e-posti aadress 

(kui see on isiklik e-posti 

aadress) 

Kaebuste läbivaatamine ja 

tõenduste esitamine 

 Citadele seaduslike 

(legitiimsete) huvide 

teostamine liisingutaotluse 

esitamist puudutavate 

vaidluste korral 

 Võidakse kasutada kõiki 

eelnevalt loetletud 

isikuandmeid, kui need on 

esitatud taotlemise käigus 

 

Kes saavad ligipääsu Sinu isikuandmetele? 

Sinu isikuandmed võidakse liisingutaotluste ühtse töötlemisprotsessi tagamise eesmärgil 

edastada Citadele gruppi kuuluvale SIA Citadele Leasing Eesti filiaalile. Sinu isikuandmeid 

töötlevad eelnevalt loetletud eesmärkidel üksnes selleks volitatud Citadele või SIA Citadele 

Leasing Eesti filiaali töötajad, kes võtavad Sinuga ühendust, et teavitada Sind liisingutaotluse 

läbivaatamise käigust ja/või otsustest.  

Kui pikk on Sinu isikuandmete säilitamise periood? 

Selles privaatsusteatises kirjeldatud liisingutaotluse esitamise protsess ning liisingutaotluste 

ühtne töötlemisprotsess ei näe ette Sinu isikuandmete talletamist. Isikuandmeid, mida Sa meile 

seoses liisingutaotlusega esitad, võidakse säilitada liisingutaotluse läbivaatamise (taotluse 

hindamine, pakkumise koostamine ja liisingulepingu sõlmimine) ning edaspidise lepingusuhete 

haldamise ajal, kui Citadele ja SIA Citadele Leasing Eesti filiaal on sõltumatud isikuandmete 

töötlejad. Meie isikuandmete säilitamise tähtaja ja isikuandmete säilitamise tähtaegu sätestavate 

põhimõtetega võib tutvuda kummagi ettevõtte veebilehel, kuhu on üles pandud mõlema 

ettevõtte isikuandmete kaitse eeskirjad. 

Millised on Sinu õigused oma isikuandmete töötlemise andmesubjektina? 

Privaatsusteatises mainitud isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste korral (Sinu 

isikuandmete töötlemine liisingutaotluste esitamisel ja liisingutaotluste ühtse töötlemise 

protsessis) võid võtta ühendust ettevõttega Citadele, saates e-kirja e-posti aadressile 

info@citadele.ee, või Citadele isikuandmete kaitse spetsialistiga, saates e-kirja e-posti aadressile 

gdpr@citadele.ee. Kogu teave edastatakse vastutavale töötajale, kes vastabki Sinu päringule. 

Liisingutaotluse läbivaatamise ajal võid Sa esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta 

liisingutaotluse esitamisel ja liisingutaotluste ühtse töötlemise protsessis SIA Citadele Leasing 

Eesti filiaalile, kasutades SIA Citadele Leasing Eesti filiaali privaatsuspoliitikaga sätestatud 

taotluste (päringute) esitusviise. 

Vastavalt seadusega sätestatule tagavad Citadele ja SIA Citadele Leasing Eesti filiaal Sinu õiguse 

küsida ligipääsu oma isikuandmetele kirjaliku päringu vormis ning nõuda nende parandamist, 

kustutamist või andmetöötluse piiramist, samuti (kus asjakohane) kasutada oma andmete 

edastamise õigust ja vastuväidete esitamise õigust. Vastava kirjaliku päringu võib esitada nii 

ettevõttele Citadele kui ka SIA Citadele Leasing Eesti filiaalile , järgides kummagi ettevõtte 

isikuandmete kaitse eeskirjadega sätestatud päringuesituskorda.  

Mida teha oma privaatsuse võimaliku riive korral? 
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Kui tunned, et Sinu privaatsust on riivatud, on Sul õigus esitada oma seaduslike huvide kaitseks 

kaebus vastavalt kas ettevõttele Citadele, SIA Citadele Leasing Eesti filiaalile, 

Andmekaitseinspektsioonile või anda hagi kohtusse. 

 

See privaatsusteatis teavitab Sind liisingutaotluse esitamise käigu ja liisingutaotluste 

ühtse töötlemisega seotud küsimustest.  

 

Isikuandmete töötlemise edaspidist käiku puudutava teabega Citadele või SIA Citadele  

Leasing Eesti filiaali teenuste saamisel võib tutvuda: 

 

– Citadele teenuste kohta – vt Isikuandmete kaitse eeskirjad; Citadele veebilehel 

– SIA Citadele Leasing Eesti filiaali teenuste kohta – vt Privaatsuspoliitika; SIA Citadele 

Leasing Eesti filiaali veebilehel 

 

Citadele tagab Sinu isikuandmete mitteavaldamise ja turvalisuse, sest Su isikuandmeid 

töötlevad isikuandmete kaitse küsimustes väljaõppe läbinud Citadele töötajad ning Su 

isikuandmete töötlemisel kasutatakse kõige uuemaid infoturbe tehnoloogiaid.  

 

 

https://www.citadele.ee/files/support/privacy_security_rules_ee.pdf
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