DRIVEST PRIVAATSUSPOLIITIKA
1.

REGULEERIMISALA

1.1.

Käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatakse põhimõtted, mis käsitlevad Rentnike ja teiste
Platvormi kasutavate füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige sellise
identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator jne.
Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud
või automatiseerimata toiming või toimingute kogum (sh kogumine, dokumenteerimine,
korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute
tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks
tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või
hävitamine).
Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab
isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks,
eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase
füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide,
usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.
Isikuandmete vastutav töötleja on Drivest ja isikuandmete volitatud töötlejad on Drivesti
nimel isikuandmeid töötlevad füüsilised ja juriidilised isikud (sh Maksekeskus AS).
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1.3.

1.4.

1.5.
2.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA NÕUSOLEK

2.1. Platvormi kasutajaks registreerumisega:
2.1.1. annab Kasutaja Drivestile nõusoleku koguda, süstematiseerida, säilitada ja muul viisil
töödelda Kasutaja poolt Teenuslepingu sõlmimisel ja täitmisel edastatud või avalikest
allikatest kättesaadavaid isikuandmeid (sh nimi, e-mail, aadress, telefon, isikukood, juhiloa
number, juhiloa kehtivusaeg, krediitkaardi andmed), mis on vajalikud Teenuslepingu
sõlmimiseks ja täitmiseks, sh:
a. Platvormi kasutamiseks ning Teenuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajaliku profiilianalüüsi teostamiseks ning edastatud andmete ja dokumentide õiguse kontrollimiseks;
b. Rentniku või Rendileandja esindusõiguse olemasolu ja kehtivuse kontrollimiseks;
c. juhtimisõiguse olemasolu ja kehtivuse kontrollimiseks;
d. Rendilepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks vajaliku profiilianalüüsi teostamiseks
ning Rendilepingutest tulenevate kohustuste täitmise suutlikkuse kohta antud kinnituse
kontrollimiseks;
2.1.2. annab Kasutaja Drivestile nõusoleku koguda, süstematiseerida, säilitada ja muul viisil
töödelda Sõidukile paigaldatud kontrolleri kaudu kättesaadavaid andmeid (sh Sõiduki
asukohta, Sõidukiga läbitud vahemaad ja Sõiduki kasutamise aega), mis on vajalikud
Teenuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning Rendilepingu täitmise kontrollimiseks ja
tagamiseks, sh:
a. Rendisessioonide kokkuvõtte koostamiseks ja edastamiseks;
b. Rendisessiooni alguses, jooksul ja lõpus Sõiduki asukoha tuvastamiseks;
c. Sõiduki kasutamisel liikluseeskirjade ja ohutusnõuete järgimisekontrollimiseks;
d. Sõiduk kasutamisega seotud lisatasu arvestamiseks;
2.1.3. annab Kasutaja Drivestile nõusoleku edastada Kasutajale teavet ja küsida Kasutajalt
informatsiooni Teenuslepingu, Rendilepingu ja Kasutajatingimuste täitmise kohta,
Platvormiga seotud uuenduste ja muudatuste kohta ning Drivesti pakutavate teenuste
kohta;
2.1.4. annab Kasutaja Drivestile nõusoleku edastada Drivestis töötavatele või Drivestile teenuseid
osutavatele isikutele (sh Maksekeskus AS-ile) Kasutaja poolt Drivestile avaldatud andmeid
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(sh nimi, e-mail, aadress, telefon, isikukood, juhiloa number, juhiloa kehtivusaeg,
krediitkaardi andmed), mis on vajalikud Teenuslepingu ja Rendilepingu täitmiseks, sh:
a. Sõiduki Platvormi kaudu rendile võtmiseks rendisumma pangalingiga tasumiseks või
debiteerimiseks;
b. Sõiduki rentimisega, Platvormi kasutamisega ning Teenuslepingu ja Rendilepingu
täitmisega soetud tasude, leppetrahvide, viiviste jm rahaliste kohustuste täitmiseks ja
nõudmiseks.
Kui Kasutaja jätab Teenuslepingu või Rendilepingu sõlmimiseks vajalikud isikuandmed või
Teenuslepingu või Rendilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning Teenuslepingu või Rendilepingu täitmise kontrollimiseks ja tagamiseks vajaliku isikuandmete töötlemise nõusoleku
andmata, on Drivestil ja Rendileandjal / Rentnikul õigus jätta Kasutajaga Teenusleping ja
Rendileping sõlmimata.
Kasutajal on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta
enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

3.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD JA VIIS

3.1.

Kasutaja isikuandmete töötlemisel tagatakse, et:
a. Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja Kasutajale läbipaistev;
b. isikuandmeid kogutakse Kasutajatingimustes ja käesolevas privaatsuspoliitikas
nimetatud eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega
vastuolus;
c. isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende
töötlemise eesmärgi seisukohalt;
d. isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud
meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või
parandataks viivitamata;
e. isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kasutajat tuvastada ainult seni, kuni see
on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
f. isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse,
sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise,
hävitamise või kahjustumise eest.
Kasutajal on õigus saada Drivestilt kinnitust selle kohta, kas Kasutajat käsitlevaid
isikuandmeid töödeldakse, ja tutvuda isikuandmete ja isikuandmetega seotud teabega.
Kasutajal on õigus taotleda Drivestilt juurdepääsu Kasutajate puudutavatele isikuandmetele
ning nõuda nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või
esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, samuti teave isikuandmete ülekandmise
õiguse kohta.
Kasutajal on õigus pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse
Inspektsiooni poole või kohtusse ja nõuda andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise
lõpetamist või kahju hüvitamist.
Drivest säilitab Kasutaja isikuandmeid mitte rohkem kui ühe aasta jooksul alates Teenuslepingu lõppemisest.
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