
PRIVAATSUSPOLIITIKA 

 

Käesolevat veebilehte https://www.hoovelliist.ee/ haldab Eesti Höövelliist OÜ (registrikood 

10106065) asukohaga Ruusi tee 12, Päraküla küla, Põhja-Sakala vald, 71513, Viljandi maakond, 

tel +372 435 1050, e-kiri info@hoovelliist.ee. 

Käesoleva veebilehe kasutamisega kinnitate, et aktsepteerite meie privaatsuspoliitika tingimusi. 

 

1. Milliseid isikuandmeid kogutakse 

 

Automaatselt kogutavad andmed – Google Analytics kaudu teie veebilehitsejalt saadud andmed, 

sh viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, veebilehitseja tüüp, IP-aadress, 

operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon. Kui soovite, et teie 

külastuse andmeid ei kasutataks selliseks analüüsiks, on teil võimalik oma veebilehitsejat 

täiendada lisarakendusega, mille leiate SIIT. 

 

Päringu esitamisel e-posti teel – kontaktandmed (nimi, e-posti aadress, telefoninumber) ning 

huvi teatud toote vastu. 

 

Eesti Höövelliist OÜ ei kogu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679 

kirjeldatud delikaatseid isikuandmeid.  

 

2. Mis eesmärgil isikuandmeid kogutakse 

 

Veebilehel viibimiste ja külastuste kohta kogutakse andmeid, et optimeerida veebilehe 

kasutajakogemust, sh millised tooted on kõige huvipakkuvamad ning kuidas edastada 

kasulikumat teavet ning lisaks veebikasutusstatistika tegemise eesmärgil. 

  

Isikustatud päringute andmeid, mis on saadud e-posti teel, kogutakse toodetega seotud 

küsimustele vastamiseks. 

 

 

https://www.hoovelliist.ee/
mailto:info@hoovelliist.ee
https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


3. Turvalisus ja andmetele ligipääs 

 

Kõiki Eesti Höövelliist veebilehe külastamise käigus ning e-posti teel saadud andmeid 

käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. 

 

Juurdepääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel. 

 

Eesti Höövelliist OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi 

turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, 

muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 

 

4. Säilitamine 

 

Isikuandmed säilitatakse mitte kauem kui Punktis 2 kirjeldatud eesmärgi saavutamiseni.  

 

Isikustatud isikuandmed säilitatakse õigusaktides sätestatud korras või senikaua, kuni on vajalik 

tulevikus tekkida võivate pretensioonide lahendamiseks. 

 

5. Kustutamine 

 

Isikuandmed kustutatakse, kui kogutavad andmeid ei ole Punktis 2 kirjeldatud eesmärkide 

täitmiseks enam aja- ja asjakohased. 

 

Isikustatud isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele 

vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.  

 

 

 

 

 



6. Tingimused ja muudatused 

 

Eesti Höövelliist OÜ jätab omale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, 

teavitades sellest oma kliente veebilehe vahendusel. 

 

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või murede korral palume ühendust võtta aadressil  

info@hoovelliist.ee.  

 

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee). 

mailto:info@hoovelliist.ee
https://www.aki.ee/et
mailto:info@aki.ee

