E-kviitungi portaali kasutustingimused
E-kviitungi portaali taotlemisel esitatud isikuandmed, samuti partnerkaupmeeste
(edaspidi müügipunktid) juures sooritatud ostude andmed on kaitstud ja neid
töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes
näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks, kokkuvõtete ja pakkumiste tegemiseks,
küsitluste korraldamiseks ja oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks.
Andmete vastutav ja/või volitatud töötleja on Eesti Post AS (registrikood 10328799,
Pallasti tn 28, 10001, Tallinn).

E-KVIITUNGI LÄHTEKOHAD
E-kviitung tähendab digitaalselt
taasesitatavat masinloetavat kviitungit.
E-kviitungi portaal (edaspidi „Portaal“)
viib kliendid kokku müügipunktidega,
kes väljastavad kviitungeid digitaalselt.
E-kiitungi andmekoosseisu kuuluvad:
• tehingu osapoolte andmed
• müüdud kaupa või osutatud teenust
kirjeldavad andmed
• makse tegemist kirjeldavad andmed.

PORTAALIGA LIITUMINE
Portaaliga on võimalik liituda veebilehel
kviitung.ee.
• Igal isikul saab olla korraga üks kehtiv
liitumisleping Portaaliga.
• Portaaliga saavad liituda nii eraisikud
kui ka juriidilised isikud.
• Portaali liitumistaotlus on õigus jätta
rahuldamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata või isikul on
juba kehtiv liitumine e-kviitungi
keskkonnaga.
• Esmakordsel liitumisel tuleb end
tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

E-KVIITUNGI KASUTAMISE TINGIMUSED
Selleks, et kaupmees saaks kviitungeid Portaali saata, peab kaupmees olema liitunud e-kviitungi
keskkonnaga.
Sooritades ostu e-kviitungi lahendusega liitunud müügipunktist (vaata nimekirja siit), on ostukviitungid digitaalselt Portaalis kättesaadavad.
Olenevalt müügipunktide tehnoloogilisest lahendusest, on e-kviitungi loomiseks vajalik kasutada
ostu sooritamisel kas pangakaarti, lojaalsuskaarti, teostada Telia m-makse või sisestada käsitsi
ostu sooritanud isiku mobiiltelefoni number või e-posti aadress. Vastavad juhised on toodud
müügipunkti kassas või muudes infokanalites.
Kviitungid tekivad Portaali üldjuhul 1-24 tunni jooksul pärast ostu sooritamist, sõltuvalt
müügipunktide müügisüsteemist.

ANDMETE SÄILITAMINE JA TÖÖTLEMINE
Üldjuhul on anonüümsed kviitungid süsteemis tuvastamiseks kättesaadavad kuni kaks kuud.
Alates konto aktiveerimisest, säilitatakse edaspidi kõik portaali tekkinud tuvastatud kviitungid.
Sel momendil, kui klient logib Portaali sisse ja soovib oma kviitungeid näha, viiakse kviitungid
tuvastatud kliendi andmetega kokku.

MUUD TINGIMUSED

Portaali kasutamisõigus on tähtajatu.
Kui klient ei soovi enam kviitungeid koguda,
tuleb tal kviitung.ee keskkonnas konto kustutada, misjärel kõik kliendiga seotud kviitungid
muudetakse anonüümseks.
Kliendil on õigus kviitungeid keskkonna kaudu
edasi suunata teistele isikutele.
E-kviitungi keskkonna tingimuste kehtiv
redaktsioon, samuti muu Portaali puudutav
informatsioon on nähtav aadressil kviitung.ee.
Äriühingud töötlevad Portaalis olevaid andmeid
kliendikontode haldamise eesmärgil ja vastavalt
Eestis kehtivatele seadustele, kaardi kasutajatele
suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks,
küsitluste korraldamiseks ning loosimiste läbiviimiseks. Andmeid võidakse kasutada ka AS
Eesti Post koostööpartnerite hinnasoodustuste
ja toodete pakkumiseks. Portaali kasutajatele
edastatakse infot kampaaniapakkumiste,
toodete, teenuste ja allahindluste ning muu
kaardiga seotud info või küsitluste kohta,
taotluses esitatud telefoninumbrite vahendusel,
e-postiga või Eestis asuvatele koduaadressidele.

Portaaliga liitumise taotluse esitamisega on
taotleja/kasutaja kinnitanud oma nõusolekut
tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud
isikuandmete ja tema poolt müügipunktide
juures sooritatavate ostude andmete)
töötlemiseks.
Juhul, kui kasutaja soovib saada teavet e-kviitungi müügipunktide pakkumiste ja kampaaniate
kohta, avaldab ta taotluses vastava soovi, andes
sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks.
Kasutaja kontaktandmeid uuendatakse
automaatselt vastavalt kaardi kasutaja poolt
e-kviitungi iseteeninduskeskkonnas sisestatud
infole.
Kaardi kasutajal on õigus keelata oma
kontaktandmete kasutamist otseturundamiseks
iseteeninduskeskkonnas aadressil kviitung.ee.
Juhul, kui kasutaja väljendab taotluses oma
soovi saada äriühingutelt ja/või nende koostööpartneritelt pakkumisi, annab e-kviitungi
süsteemi kasutaja sellega nõusoleku edastada
oma nimi, kontaktaadress ja/või telefoninumber
postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale
ettevõtjale.
Kaardi kasutajal on võimalus vaadata oma
isikuandmeid või muuta neid Portaali
iseteeninduskeskkonnas aadressi kviitung.ee

