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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Klientide Isikuandmete vastutav töötleja Kliendi ees on AS Eesti Post ja tema Volitatud 
Töötlejad. 

1.2 Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete 
kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute 
tegemine, kasutamine, edastamine, hävitamine. 

1.3 AS Eesti Post töötleb vastavalt kliendiandmete töötlemise eesmärgile kõiki Kliendiandmeid, mis 
on Kliendi kohta tehingusuhte käigus teatavaks saanud. Töödeldavate Kliendiandmete 
koosseis tuleneb pooltevahelistest lepingutest ja muudest dokumentidest. 

1.4 Kliendiandmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse seadusel, postiseadusel ja muudel 
õigusaktidel ning Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetel ja/või konkreetsel Kliendiga 
sõlmitaval või sõlmitud lepingul, sh konkreetsele Teenusele kohalduvatel tüüptingimustel. 

1.5 AS-iga Eesti Post lepingu sõlmimisel või vastava tahte avaldamisel lepingu sõlmimiseks, samuti 
Teenuse kasutamisel või vastava tahte avaldamisel Teenuse kasutamiseks, annab Klient AS-ile 
Eesti Post nõusoleku Kliendiandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate Kliendiandmete 
Töötlemise Põhimõtetega. Klient loetakse nõustunuks Kliendiandmete töötlemisega AS-i Eesti 
Post poolt ilma eelneva nõusoleku andmiseta kui vastav eeldus tuleneb õigusaktist või 
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetest. 

1.6 AS-il Eesti Post on õigus käesolevaid Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid ühepoolselt 
muuta, teavitades sellest Klienti kas postkontorites, oma veebilehel www.omniva.ee või muul 
viisil (nt massiteabevahendite kaudu) vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette. 

2. MÕISTED 

2.1 Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, 
sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. 

2.2 Kliendiandmed on igasugune info, mis on AS-ile Eesti Post Kliendi kohta teada (nt kliendi 
nimi, isikukood, kontaktandmed jne). Kliendiandmete hulka kuuluvad ka postisaladusena 
käsitletavad andmed ja isikuandmed (v.a delikaatsed isikuandmed). 

2.3 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada AS-i 
Eesti Post poolt osutatavaid või vahendatavaid teenuseid. 

2.4 Kolmas Isik on iga isik, kes ei ole Klient või AS Eesti Post või AS-i Eesti Post töötaja. 

2.5 Postisaladus on postisaadetise sisu ja konkreetse isiku postikäivet puudutav informatsioon. 

2.6 Teenus on Kliendile AS-i Eesti Post poolt lepingu või õigusakti alusel ja kooskõlas Teenusele 
kehtestatud tüüptingimustega osutatav postiteenus või muu AS-i Eesti Post poolt osutatav 
teenus. 

2.7 Tehingusuhe on õigussuhe, mis tekib Kliendi ja AS-i Eesti Post vahel, kui Klient kasutab, on 
kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mõnda AS-i Eesti Post poolt osutatavat Teenust. 

2.8 Volitatud Töötleja on isik, kes töötleb AS-i Eesti Post nimel Kliendiandmeid (nt 
käsunduslepingu alusel jne). 

3. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID 

AS Eesti Post töötleb Kliendiandmeid selleks, et: 

3.1 otsustada, kas ja millistel tingimustel osutada Kliendile Teenust (lepingu sõlmimisele eelnev 
Kliendiandmete töötlemine); 

3.2 hinnata Kliendi krediidivõimelisust; 

3.3 täita Kliendi poolt AS-iga Eesti Posti sõlmitud lepingut; 

3.4 pakkuda/osutada Kliendile AS-i Eesti Post Teenuseid; 
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3.5 realiseerida oma õigusi, mis tulenevad Kliendiga sõlmitud lepingust või Kliendile osutatava 
Teenusega seotud lepingust; 

3.6 määrata teenustasude suurusi; 

3.7 grupeerida ja segmenteerida Kliente erinevate kriteeriumide alusel Teenuste kvaliteedi 
tagamiseks; 

3.8 hoida ära AS-ile Eesti Post kahju tekkimine; 

3.9 vähendada ja välistada riske (nt rahapesu tõkestamine jne); 

3.10 korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid; 

3.11 paremini mõista Kliendi ootusi (turu-uuringud, kliendiküsitlused, tarbimisharjumuste 
kaardistamine jne); 

3.12 pakkuda koostööpartnerite poolt osutatavaid teenuseid ja/või kaupu; 

3.13 kontrollida, parandada ja täiendada Kliendiandmeid; 

3.14 täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusaktidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele, 
õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine Teenuse osutamisel jne); 

3.15 kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi. 

3.16 AS-il Eesti Post on õigus postiteenuse osutamiseks peetava aadressregistri koostamiseks ja 
pidamiseks koguda ning töödelda Kliendi mittedelikaatseid isikuandmeid. AS-il Eesti Post on 
õigus eelnimetatud andmeid koguda ja töödelda isiku nõusolekul reklaami, kliendinõustamise 
või turu-uuringu eesmärgil. 

4. TÖÖDELDAVATE KLIENDIANDMETE KOOSSEIS 

4.1 AS Eesti Post töötleb vastavalt Kliendiandmete töötlemise eesmärkidele kõiki Kliendiandmeid, 
mis ta on Tehingusuhte käigus või õigusaktist tulenevalt teada saanud. 

4.2 AS Eesti Post töötleb muuhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevaid Kliendiandmeid: 

4.4.1 Kliendi isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, suhtluskeel, isikut tõendava 
dokumendi andmed jne); 

4.4.2 Kliendi kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne); 

4.4.3 andmed tehingute ja nendega seotud lepingute kohta (sealhulgas kliendi õiguste ning 
kohustuste täitmise või mittenõuetekohase täitmise kohta, nt sõlmitud ja/või lõppenud 
lepingud, sõlmitud kokkulepped, esitatud avaldused ja taotlused, andmed lepingurikkumiste 
kohta jne); 

4.4.4 andmed Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed kliendirahulolu, 
Kliendi kaebustega seotud andmete, kasutatavate teenuste kohta jne); 

4.4.5 tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed (nt andmed 
tarbijamängudes või kampaaniates võidetud auhindade kohta jne); 

4.4.6 andmed Kliendi usaldusväärsuse kohta (nt andmed maksehäire kohta, AS-ile Eesti Post 
või Kolmandale Isikule tekitatud kahju kohta, rahapesuga, terrorismi rahastamisega või 
organiseeritud kuritegevusega seotuse kohta jne); 

4.4.7 seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, kohtu 
järelpärimistest tulenevad andmed jne). 
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5. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE 
ISIKUTELE 

5.1 Kliendiandmete töötlemine Kliendi nõusolekuta: 

5.1.1 AS Eesti Post töötleb Kliendiandmeid ilma Kliendi nõusolekuta Kliendiga sõlmitud lepingu 
täitmiseks või osutatava Teenuse osutamiseks, muuhulgas edastab Kliendiandmeid Volitatud 
Töötlejatele; 

5.1.2 AS Eesti Post võib Kliendiandmeid edastada nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale; 

5.1.3 Kliendi poolt lepingu rikkumisel on AS-il Eesti Post õigus avaldada lepingu täitmiseks või selle 
täitmise tagamiseks andmeid Kolmandatele Isikutele, kaasa arvatud krediidiinfo töötlemisega 
tegelevatele ettevõtetele, võlgade sissenõudmise teenuse osutajatele, teistele võlanõudeid 
käsitlevatele isikutele, samuti advokaatidele ja kohtutäituritele. Andmete avaldamisel 
krediidiinfo ettevõtetele saab vastav teave kättesaadavaks kõigile nimetatud andmekogu 
kasutatavatele isikutele; 

5.1.4 muudele Kolmandatele Isikutele, kui see on vajalik tulenevalt õigusaktidest või seoses 
Kliendiga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmise või nende täitmise tagamisega. 

5.2 AS Eesti Post avalikustab Kliendiandmeid Kolmandatele Isikutele ainult ulatuses, mis on vajalik 
käesolevate põhimõtete punktis 3 toodud eesmärkide saavutamiseks. 

5.3 Tehingute tegemisel Kolmandate Isikutega saavad tehinguga seotud Kliendiandmed teatavaks 
ka Kolmandale Isikule, kes töötleb neid omal äranägemisel. 

5.4 Teenuse osutamisel välisriigis või välisriigi isikutega võivad Kliendiandmed saada 
kättesaadavaks ka Euroopa Liidu või välisriigi vastavatele ametiasutustele (nt 
uurimisasutused), kes võivad Kliendiandmeid töödelda vastavalt antud riigi õigusele. 

6. KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE 

6.1 AS-il Eesti Post on õigus salvestada kõik sidevahendi (nt telefon, arvuti) teel antud 
korraldused, samuti muud toimingud, mis Klient on teinud ning vajadusel kasutada neid 
salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks, taasesitamiseks ning muudel 
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete punktis 3 nimetatud eesmärkidel (nt Teenuse 
kvaliteedi hindamiseks). 

6.2 AS Eesti Post võib turvalisuse tagamise eesmärgil jälgida jälgimisseadmestiku abil nende 
kasutuses olevat territooriumi (nt teenindussaalid, tööruumid, tehnilised ruumid) ja selle 
lähiümbrust, sealhulgas jälgida isikuid, asju, protsesse ning jälgimise tulemused salvestada. 
Neid andmeid kasutatakse ainult andmete kogumise eesmärgist lähtuvalt. 

6.3 Jälgimisseadmestiku salvestisi võidakse kasutada AS-i Eesti Post õiguste kaitsmisel ja 
kohustuste täitmisel ning Kliendi poolt tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või 
AS-ile Eesti Post tekitatud kahju tõendamisel. AS Eesti Post on kohustatud õigusaktides 
sätestatud korras ja ulatuses avaldama jälgimisseadmestiku vahendusel salvestatut eelkõige 
kriminaalasjades kohtueelsele uurimisasutusele, kohtule ja muude pädevatele asutustele. 

7. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS 

7.1 AS Eesti Post tagab Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse kaitstes Kliendiandmeid 
asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on kasutusele võtnud 
organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised meetmed Kliendiandmete kaitseks. 

7.2 AS Eesti Post piirdub Kliendiandmete töötlemisel vähimaga, mida on vaja punktis 3 nimetatud 
eesmärkide täitmiseks. 

7.3 AS Eesti Post tagab tema valduses olevate Kliendiandmete turvalisuse viisil, mis välistab 
Kolmandate Isikute õigusliku aluseta juurdepääsu nimetatud andmetele. 
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7.4 AS Eesti Post hoiab tähtajatult saladuses talle Kliendi kohta teatavaks saanud andmeid, 
sealhulgas isikuandmeid. AS-il Eesti Post on õigus avaldada vastavaid andmeid Kolmandatele 
Isikutele üksnes sõlmitud lepingu ja/või siduvate tüüptingimuste kohaselt Kliendi antud 
nõusoleku olemasolul, välja arvatud käesolevate põhimõtete punktis 5 loetletud juhtudel. 

8. KLIENDIANDMETE MUUTMINE, NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE NING KLIENDI 
ÕIGUSTE KAITSE 

8.1 Klient on kohustatud viivitamatult informeerima AS-i Eesti Post kõigist andmete ja asjaolude 
muudatustest, võrreldes lepingutes või AS-ile Eesti Post esitatud dokumentides fikseeritud 
andmetega. AS-il Eesti Post on õigus nõuda seda muudatust tõendavat dokumenti ja Kliendil 
on kohustus see esitada. 

8.2 Kliendil on õigus tutvuda oma Kliendiandmetega. Kui Kliendiandmed ei ole õiged, peab Klient 
sellest kohe AS-i Eesti Post teavitama ja edastama Teenuse osutamiseks vajalikud õiged 
andmed. 

8.3 AS Eesti Post töötleb Kliendiandmeid seni, kuni see on vajalik Kliendiandmete töötlemise 
eesmärkide täitmiseks või õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks. 

8.4 Kliendil on õigus: 

8.4.1 saada AS-ilt Eesti Post teavet enda andmete ja nende töötlemise kohta seaduses sätestatud 
korras ja ulatuses; 

8.4.2 nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise, neile juurdepääsu võimaldamise 
lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse 
seadusest või muust õigusaktist; 

8.4.3 pöörduda andmete töötlemisel tema õiguste rikkumisel nimetatud tegevuse lõpetamise 
nõudega vastava rikkuja poole; 

8.4.4 õiguste rikkumisel igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 

9. KONTAKTANDMED 

9.1 Kliendil on õigus Kliendiandmete töötlemisega seonduvate küsimuste tekkimisel või kaebuse 
esitamiseks pöörduda AS-i Eesti Post poole alljärgnevatel kontaktidel: 

AS Eesti Post 
Pallasti 28, 10001 Tallinn 
Kliendiinfo 661 6616 
info@omniva.ee 


