
 
 

 
 

 

 

 

Me töötleme teavet võimalike ja olemasolevate klientide ning käendajate kohta järgmistel eesmärkidel: 

Andmeliik 
Töötlemise 

eesmärk 
Õiguslikud alused 

Kas saate 
meilt 

liisingut, kui 
jätate meile 
selle teabe 
esitamata? 

Kui kaua me 
seda teie 

kohta käivat 
teavet 

säilitame? 

Kas saate 
nõuda 

meilt igal 
ajal, et me 

selle 
teabe ära 
kustutak-
sime või 

seda 
enam ei 

kasutaks? 

Kas saate 
paluda meilt 
selle teabe 
paranda-

mist? 

Võimaliku kliendi ja 
käendaja ees- ja 
perekonnanimi, 
isikukood, 
telefoninumber ning 
e-posti aadress. 

Liisingu-
pakkumise 
koostamine 

Õigustatud huvi seoses 
liisingupakkumise 
koostamisega; 
lepingu sõlmimisele 
eelnevate meetmete 
rakendamine; rahapesu 
ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

Ei 10 aastat 
pärast 
lepingu 
täitmist või 5 
aastat alates 
liisingu 
andmisest 
keeldumise 
kuupäevast  

Ei Jah 

Võimaliku kliendi 
või käendaja ees- ja 
perekonnanimi ning 
isikukood 
 

Krediidi-
võimelisuse 
hindamine 

Võlaõigusseadus ning 
krediidiandjate ja -
vahendajate seadus; 
õigustatud huvi hinnata 
käendaja võimet täita 
võlgniku kohustusi 

Ei 10 aastat 
pärast 
lepingu 
täitmist 

Ei Jah 

Teave võimaliku 
kliendi ja käendaja 
sissetuleku ning 
võlausaldajate, 
tööandja, 
ametikoha, 
tööstaaži ja 
ülalpeetavate arvu 
kohta 

Krediidi-
võimelisuse 
hindamine 

Võlaõigusseadus, 
krediidiandjate ja -
vahendajate seadus 
ning rahapesu ja 
terrorismi rahastamise 
tõkestamise seadus; 
õigustatud huvi hinnata 
käendaja võimet täita 
võlgniku kohustusi 

Ei 10 aastat 
pärast 
lepingu 
täitmist või 5 
aastat alates 
liisingu 
andmisest 
keeldumise 
kuupäevast 

Ei Jah 

Võimaliku kliendi ja 
käendaja 
pangakonto 
väljavõte 

Krediidi-
võimelisuse 
hindamine 

Võlaõigusseadus ning 
krediidiandjate ja -
vahendajate seadus; 
õigustatud huvi hinnata 
käendaja võimet täita 
võlgniku kohustusi 

Jah (kui 
vajalik teave 
hangitakse 
muul viisil) 

10 aastat 
pärast 
lepingu 
täitmist 

Ei Jah 

Võimaliku kliendi ja 
käendaja 
kogumispensioni 
maksete summa 

Krediidi-
võimelisuse 
hindamine 

Võlaõigusseadus ning 
krediidiandjate ja -
vahendajate seadus; 
õigustatud huvi hinnata 
käendaja võimet täita 
võlgniku kohustusi 

Jah (kui 
vajalik teave 
hangitakse 
muul viisil) 

10 aastat 
pärast 
lepingu 
täitmist 

Ei Jah 

Krediidiregistrite ja 
võlgnike 
andmebaaside 
teave võimaliku 
kliendi ja käendaja 
kohta 

Krediidi-
võimelisuse 
hindamine 

Võlaõigusseadus ning 
krediidiandjate ja -
vahendajate seadus; 
õigustatud huvi hinnata 
käendaja võimet täita 
võlgniku kohustusi; 
lepingu sõlmimisele 
eelnevate meetmete 
rakendamine 

Ei 10 aastat 
pärast 
lepingu 
täitmist 

Ei Ei 

Võimaliku kliendi ja 
käendaja ees- ja 
perekonnanimi, 

Rahapesu ja 
terrorismi 
rahastamise 
tõkestamine 

Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

Ei 5 aastat 
pärast 
viimast 
kontakti või 

Ei Jah 



 
 

 
 

 

Andmeliik 
Töötlemise 

eesmärk 
Õiguslikud alused 

Kas saate 
meilt 

liisingut, kui 
jätate meile 
selle teabe 
esitamata? 

Kui kaua me 
seda teie 

kohta käivat 
teavet 

säilitame? 

Kas saate 
nõuda 

meilt igal 
ajal, et me 

selle 
teabe ära 
kustutak-
sime või 

seda 
enam ei 

kasutaks? 

Kas saate 
paluda meilt 
selle teabe 
paranda-

mist? 

isikukood, ID-kaardi 
või passi koopia 

lepingu 
täitmist 

Võimaliku kliendi 
pangakonto 
väljavõte 

Rahapesu ja 
terrorismi 
rahastamise 
tõkestamine 

Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

Ei 5 aastat 
pärast 
viimast 
kontakti või 
lepingu 
täitmist 

Ei Jah 

Võimaliku kliendi ja 
käendaja 
kogumispensioni 
maksete summa 

Rahapesu ja 
terrorismi 
rahastamise 
tõkestamine 

Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

Ei 5 aastat 
pärast 
viimast 
kontakti või 
lepingu 
täitmist 

Ei Jah 

Krediidiregistrite ja 
võlgnike 
andmebaaside 
teave võimaliku 
kliendi ja käendaja 
kohta 

Rahapesu ja 
terrorismi 
rahastamise 
tõkestamine 

Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

Ei 5 aastat 
pärast 
viimast 
kontakti või 
lepingu 
täitmist 

Ei Jah 

Kliendi ja käendaja 
krediiditoimik (eri 
andmeallikates olev 
teave), mis sisaldab 
kõiki isikuandmeid, 
mida töödeldakse 
liisingu 
väljastamise ja selle 
kehtivuse ajal või 
mis tahes 
teabevahetus 
teiega, kui lepingut 
ei sõlmita 

Rahapesu ja 
terrorismi 
rahastamise 
tõkestamine 

Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

Ei 5 aastat 
pärast 
viimast 
kontakti või 
lepingu 
täitmist 

Ei Ei 

Teave riikliku 
taustaga isiku ja 
tegeliku kasusaaja 
kohta 

Rahapesu ja 
terrorismi 
rahastamise 
tõkestamine 

Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

Ei 5 aastat 
pärast 
viimast 
kontakti või 
lepingu 
täitmist 

Ei Jah 

Teave avalikest 
registritest 

Rahapesu ja 
terrorismi 
rahastamise 
tõkestamine 

Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

Ei 5 aastat 
pärast 
viimast 
kontakti või 
lepingu 
täitmist 

Ei Ei 

Võimaliku kliendi ja 
käendaja ees- ja 
perekonnanimi, 
isikukood ja 
pangakonto number 

Liisingu 
andmine ja 
vormistamine 

Lepingu sõlmimine; 
rahapesu ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

Ei 10 aastat 
pärast 
lepingu 
täitmist või 5 
aastat alates 
liisingu 
andmisest 
keeldumise 
kuupäevast 

Ei Jah 

Võimaliku kliendi ja 
käendaja 

Liisingu 
andmine ja 
vormistamine 

Lepingu sõlmimine; 
rahapesu ja terrorismi 

Ei 10 aastat 
pärast 
lepingu 

Ei Jah 



 
 

 
 

 

Andmeliik 
Töötlemise 

eesmärk 
Õiguslikud alused 

Kas saate 
meilt 

liisingut, kui 
jätate meile 
selle teabe 
esitamata? 

Kui kaua me 
seda teie 

kohta käivat 
teavet 

säilitame? 

Kas saate 
nõuda 

meilt igal 
ajal, et me 

selle 
teabe ära 
kustutak-
sime või 

seda 
enam ei 

kasutaks? 

Kas saate 
paluda meilt 
selle teabe 
paranda-

mist? 

kontaktandmed ja 
postiaadress 

rahastamise 
tõkestamise seadus 

täitmist või 5 
aastat alates 
liisingu 
andmisest 
keeldumise 
kuupäevast 

Võimaliku kliendi 
ees- ja 
perekonnanimi, 
isikukood ning 
kontaktandmed  

Liisingueseme 
kindlustamine  

Nõusolek Jah Kuni 
kindlustus-
lepingu 
sõlmimiseni 

Jah Jah 

Kindlustuse ostmine 
lepingu täitmiseks 

Jah Kuni 
kindlustus-
lepingu 
sõlmimiseni 

Jah Jah 

Võimaliku kliendi ja 
käendaja ees- ja 
perekonnanimi, 
kontaktandmed, 
liisinguleping, 
tehtud maksed ning 
ülalpeetavate arv 

Võlgade sisse-
nõudmine 

Õigustatud huvi seoses 
võlgade 
sissenõudmisega 

Ei ole 
asjakohane 

Kuni võla 
täieliku 
tagasi-
maksmiseni 
või nõude 
teisele 
isikule 
loovuta-
miseni 

Ei Jah 

Kliendi ja käendaja 
krediiditoimik (eri 
andmeallikates olev 
teave), mis sisaldab 
kõiki isikuandmeid, 
mida töödeldakse 
liisingu 
väljastamise ja selle 
kehtivuse ajal 

Teenuste 
osutamine; 
lepinguliste 
kohustuste 
kohaldamine 

Lepingu täitmine; 
rahapesu ja terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise seadus 

Ei 10 aastat 
pärast 
lepingu 
täitmist või 5 
aastat alates 
liisingu 
andmisest 
keeldumise 
kuupäevast 

Ei Jah 

Kliendi ja käendaja 
krediiditoimik (eri 
andmeallikates olev 
teave), mis sisaldab 
kõiki isikuandmeid, 
mida töödeldakse 
liisingu 
väljastamise ja selle 
kehtivuse ajal 

Citadele 
Leasingu 
huvide 
kaitsmine 
kaebuste ja 
nõuete korral 

Õigustatud huvi 
liisingutehingust 
kasumi teenimise 
vastu; 
õigustatud huvi kaitsta 
äriühingu huve (sh 
tõendite esitamine) 
ametiasutuste või 
kohtu ees 
 

Ei ole 
asjakohane 

3 aastat 
pärast 
liisingu 
tagasi-
maksmist; 
7 aastat 
alates 
majandus-
aasta lõpust 
pärast nõude 
lõplikku 
rahuldamist 

Ei Jah 

Telefonivestluste 
salvestamine 
 

Kliendi-
teeninduse 
kvaliteedi 
hindamine 
 

Õigustatud huvi tagada 
teenuste kvaliteet ja 
seda täiustada, esitada 
tõendeid tehingute ja 
teiega suhtlemise 
kohta 

Jah 12 kuud Jah Ei 

Ees- ja 
perekonnanimi,  
e-posti aadress, 
telefoninumber, 
krediiditoimikus 
sisalduv teave 
maksevõime ja 

Reklaam – 
teadete ja 
pakkumiste 
saatmine 

Nõusolek Jah Kuni 
nõusoleku 
tagasi-
võtmiseni 

Jah Jah 



 
 

 
 

 

Andmeliik 
Töötlemise 

eesmärk 
Õiguslikud alused 

Kas saate 
meilt 

liisingut, kui 
jätate meile 
selle teabe 
esitamata? 

Kui kaua me 
seda teie 

kohta käivat 
teavet 

säilitame? 

Kas saate 
nõuda 

meilt igal 
ajal, et me 

selle 
teabe ära 
kustutak-
sime või 

seda 
enam ei 

kasutaks? 

Kas saate 
paluda meilt 
selle teabe 
paranda-

mist? 

kohustuste kohta, 
muu teave 

Ees- ja 
perekonnanimi,  
e-posti aadress, 
telefoninumber, 
krediiditoimikus 
sisalduv teave 
maksevõime ja 
kohustuste kohta, 
teave 
krediidiregistritest 
ja võlgnike 
andmebaasidest, 
muu teave 

Reklaam – 
personaalsete 
krediidilimiidi 
pakkumiste 
saatmine 

Nõusolek Jah Kuni 
nõusoleku 
tagasi-
võtmiseni 

Jah Jah 

Krediiditoimik (eri 
andmeallikates olev 
teave), mis sisaldab 
kõiki isikuandmeid, 
mida töödeldakse 
lepingu 
sõlmimiseks ja 
lepingu kehtivusajal 

Raamatupida
misdokumenti-
de säilitamise 
kohustus 

Raamatupidamise 
seadus 

Ei ole 
asjakohane 

7 aastat 
alates 
majandus-
aasta lõpust, 
millal leping 
lõppes 

Ei Jah 

Ees- ja 
perekonnanimi, 
isikukood ning 
krediiditoimik (eri 
andmeallikates olev 
teave), mis sisaldab 
kõiki isikuandmeid, 
mida töödeldakse 
lepingu 
sõlmimiseks ja 
lepingu kehtivusajal 

Riskijuhtimine 
ja 
usaldatavus-
nõuete 
täitmine 

Emaettevõtja õiguslik 
kohustus ja õigustatud 
huvi täita Euroopa 
Pangandusjärelevalve 
ja Euroopa Keskpanga 
eeskirjades sätestatud 
õigusnõudeid 

Ei ole 
asjakohane 

5 aastat 
pärast 
lepingu 
täitmist 

Ei Jah 

 
TEAVE: Juhime tähelepanu, et ülaltoodud tabelis sätestatud teabe (sh isikuandmete) säilitamise perioodid on esitatud vastavalt 

töötlemise eesmärgile. Kui sama teabekogumit (sh isikuandmed) on töödeldud mitmel eesmärgil, kohaldatakse kõige pikemat 

säilitusperioodi. 

Me töötleme liisitud välja ostvate isikute teavet järgmistel eesmärkidel: 

Andmeliik 
Töötlemise 

eesmärk 
Õiguslikud 

alused 

Kas saate 
osta 

liisitud 
vara, kui 

jätate 
meile selle 

teabe 
esitamata? 

Kui kaua me 
seda teie 

kohta käivat 
teavet 

säilitame? 

Kas saate 
nõuda meilt 

igal ajal, et me 
selle teabe ära 
kustutaksime 
või seda enam 
ei kasutaks? 

Kas saate 
paluda meilt 
selle teabe 

parandamist? 

Ees- ja 
perekonnanimi, 
isikukood ning 
aadress  

Liisitud vara 
väljaostmine 

Lepingu 
sõlmimine ja 
täitmine 

Ei 10 aastat 
pärast lepingu 
täitmist* 

Ei Jah 

Ees- ja 
perekonnanimi, 
isikukood 

Hoolsusmeetmete 
täitmine/Rahapesu 
ja terrorismi 

Rahapesu ja 
terrorismi 
rahastamise 

Ei 5 aastat 
pärast viimast 
kontakti või 

Ei Jah 



 
 

 
 

 

rahastamise 
tõkestamine 

tõkestamise 
seadus 

lepingu 
täitmist 

*Kuni nõuete aegumise tähtajani ja/või arvestades raamatupidamise seadusest tulenevat tähtaega 

 

 

Me töötleme liisingusse võetava vara müüjate teavet järgmistel eesmärkidel: 

Andmeliik 
Töötlemise 

eesmärk 
Õiguslikud 

alused 

Kas saate 
müüa/liisida 

vara, kui 
jätate meile 
selle teabe 
esitamata? 

Kui kaua me 
seda teie 

kohta käivat 
teavet 

säilitame? 

Kas saate 
nõuda meilt 

igal ajal, et me 
selle teabe ära 
kustutaksime 
või seda enam 
ei kasutaks? 

Kas saate 
paluda meilt 
selle teabe 

parandamist? 

Ees- ja 
perekonnanimi, 
isikukood, aadress, 
e-posti aadress, 
telefoni number, 
pangakonto 
number, vara 
andmed (nt 
registreerimismärgi 
number, 
tehasetähis) 

Lepingu 
sõlmimine 
liisingusse 
võetava vara 
müüjaga, sh 
sellekohane 
teabevahetus 

Lepingu 
sõlmimine ja 
täitmine 

Ei 10 aastat 
pärast lepingu 
täitmist* 

Ei Jah 

Ees- ja 
perekonnanimi, 
isikukood 

Hoolsusmeet
mete 
täitmine/Raha
pesu ja 
terrorismi 
rahastamise 
tõkestamine 

Rahapesu ja 
terrorismi 
rahastamise 
tõkestamise 
seadus 

Ei 5 aastat 
pärast viimast 
kontakti või 
lepingu 
täitmist 

Ei Jah 

*Kuni nõuete aegumise tähtajani ja/või arvestades raamatupidamise seadusest tulenevat tähtaega. 


