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1. ÜLDTINGIMUSED 

1.1 Privaatsusreeglid on Cachet Kasutustingimuste lisaks.  

1.2 Privaatsusreeglid kirjeldavad, kuidas Cachet (Cachet OÜ, aadress Naadi 4-2, Tallinn 11912, 

Registrikoodiga 14560702) töötleb Kasutajate, Kasutajate esindajate ning muude andmesubjektide 

(edaspidi Andmesubjekt) isikuandmeid seoses nende poolt Cachet platvormi kasutamisega. 

Privaatsusreeglid kohalduvad kõikidele Andmesubjektidele, kes kasutavad, on kasutanud või 

kavatsevad kasutada Platvormi, sealhulgas prooviversiooni. Privaatsusreeglid kohalduvad ka Cachet 

turundussubjektidele.  

1.3 Cachet tegutseb Andmesubjektide isikuandmete osas vastutava töötlejana ning on vastutav 

isikuandmete töötlemise eest.  

1.4 Arvestades, et Andmesubjekt kasutab Cachet Platvormi kindlustusandjatelt kindlustuspoliiside 

ostmiseks, siis hetkest, kui Andmesubjekt on sõlminud kindlustusandjaga kindlustuslepingu, muutub 

vastav kindlustusandja vastutavaks töötlejaks ja Cachet jääb volitatud töötlejaks. 

 

2. ISIKUANDMED 

2.1 Cachet võib töödelda Andmesubjekti järgnevaid isikuandmeid (edaspidi Isikuandmed):  

2.1.1 Kasutaja identifitseerimise andmed – nimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti 

aadress, elukohariik; 

2.1.2 Sõiduki andmed – sõiduki registreerimisnumber, sõiduki kasutamise andmed, sõiduki 

kindlustusajalugu; 

2.1.3 Platvormi kasutamisega seotud andmed. 

2.2.  Andmesubjekt võib igal ajal tutvuda oma Isikuandmetega ning andmeid parandada Platvormi 

iseteeninduses või nõuda nende kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Andmesubjekt 

annab oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud mahus Platvomi 

kvaliteedi ning ligipääsu tagamise eesmärgil, samuti Platvormi laiendamiseks, parandamiseks, 

isikupärastamiseks ning muul viisil edasiarendamiseks. 

2.3.  Cachet kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka 

muus vormis. 

3. ISIKUANDMETE KOGUMINE 

3.1 Cachet kogub Isikuandmeid järgmistel viisidel 

 



 
 

3.1.1. Andmesubjekt annab Isikuandmed ise; 

3.1.2. Isikuandmed antakse Cachet’le Kasutaja esindaja poolt;  

3.1.3. Isikuandmed antakse Cachet’le kolmanda isiku poolt, näiteks makseteenuse osutaja, 

kindlustusandjad, sõidujagamisplatvormid (Uber, Bolt ja Yandex); 

 

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

4.1 Cachet töötleb Isikuandmed: 

4.1.1.  Andmesubjekti soovil enne Kasutuslepingu või Lepingu sõlmimist; 

4.1.2.  Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks (sealhulgas kasutajatoe pakkumiseks);  

4.1.3.  Turunduseesmärkidel ning Kasutuslepingu või Lepingu sõlmimiseks. 

4.2. Cachet töötleb Andmesubjekti Isikuandmeid vastavuses isikuandmete kaitse seadusega. 

4.3. Cachet säilitab Isikuandmeid seni, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi jaoks või seni, kuni 

kohalduv seadus seda nõuab.  

4.4. Cachet ei ole kohustatud säilitama Kasutajate Isikuandmeid, v.a. kui kohalduv seadus seda nõuab 

5. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED 

5.1  Andmesubjektil on õigus igal ajal: 

5.1.1. Nõuda juurdepääsu Isikuandmetele; 

5.1.2. Saada kogutud Isikuandmete koopiaid;  

5.1.3. Parandada ebatäpseid või mittetäielikke Isikuandmeid;  

5.1.4. Oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta või nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist; 

5.1.5  Nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ning kogutud Isikuandmete kustutamist või nende 

edastamist Andmesubjekti poolt valitud isikule. 

5.2  Antud õiguste teostamiseks peab Andmesubjekt edastama vastava avalduse e-postiga aadressil 

support@cachet.me . Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. 

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE 

6.1 Cachet ei edasta, müü ega avalikusta Andmesubjekti Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma 

Andmesubjekti eelneva nõusolekuta, va Kasutustingimustes sätestatud juhtudel. 

 



 
 

6.2 Cachet edastab Isikuandmeid kindlustusandjatele, kes pakuvad kindlustustooteid Platvormi kaudu, 

samuti sõidujagamisplatvormidele (Uber, Bolt ja Yandex) selleks, et osutada Platvormi kaudu 

Kasutajatele teenuseid. 

6.3 Cachet’l on õigus edastada Isikuandmeid Cachet grupi ettevõtetele ja koostööpartneritele Euroopa 

Liidus ning Ameerika Ühendriikides ulatuses, mis on vajalik Teenuste osutamiseks 

7. ISIKUANDMETE AVALDAMINE 

7.1 Teatud asjaoludel võib Cachet olla kohustatud avaldama Isikuandmeid seadusest tulenevalt või 

valitsusasutuste nõudel, sealhulgas Eesti Andmekaitse Inspektsiooni nõudel 

8. ANDMETURVE 

8.1 Cachet teavitab Andmesubjekti koheselt mistahes juhust, kus Cachet saab teadlikuks Isikuandmete 

juhuslikust või volituseta avalikustamisest või kasutamisest, juhuslikust või volituseta 

kaotsiminekust või kahjustumisest või hävitamisest Cachet praeguse või senise töötaja, töövõtja 

või agendi poolt või mistahes muu isiku või kolmanda osapoole poolt. Cachet kohustub; 

8.1.1. tegema Andmesubjektiga igakülgset koostööd mistahes Isikuandmete juhusliku või 

volituseta avalikustamise või kasutamise, juhusliku või volituseta kaotsimineku või 

kahjustumise või hävitamise korral Cachet praeguse või senise töötaja, töövõtja või agendi 

poolt või mistahes muu isiku või kolmanda osapoole poolt, et piirata volituseta avalikustamist 

või kasutust ja samuti proovida mistahes Isikuandmeid tagastada ning samuti abistama 

Andmesubjekti soovil vastava teate edastamisel; ja lisaks  

8.1.2. käesolevate Kasutustingimuste lõpetamisel või lõppemisel mistahes põhjusel või 

Andmesubjekti vastaval soovil lõpetab Cachet koheselt Isikuandmete töötlemise ning 

tagastab Andmesubjektile koheselt kõik vastavad Isikuandmed või hävitab need, vastavalt 

Andmesubjekti poolt sel ajal antud juhistele, v.a. kui Isikuandmete säilitamist nõuab seadus. 

Käesolevates andmekaitse nõuetes sisalduvad kohustused jäävad kehtima ka hoolimata 

Kasutustingimuste lõppemisest või lõpetamisest 

9. TÄHTAEG JA LÕPPEMINE 

9.1. Käesolevad privaatsusreeglid on sõlmitud tähtajatuna.  

9.2. Käesolevad privaatsusreeglid lõppevad automaatselt Kasutustingimuste või Lepingu lõppemise 

korral. 

 

 

 

 


