
www.clicknbee.com veebilehe privaatsuspoliitika 
 
Veebileht www.clicknbee.com kuulub ettevõttele OÜ Toas ja Aias, 
registreerimisnumber 14639390. OÜ Toas ja Aias on veebilehe www.clicknbee.com 
kaudu kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Oma tegevuses (sh käesolevas 
privaatsuspoliitikas) kasutab OÜ Toas ja Aias oma brändinime Click´n`Bee.  
 
Click´n`Bee peab oluliseks oma klientide ja kasutajate privaatsust. Selguse ja 
läbipaistvuse huvides oleme koostanud oma veebilehele privaatsuspoliitika. 
Privaatsuspoliitika paneb paika põhimõtted, millest lähtume oma veebilehel kliendi 
andmete kogumisel, kasutamisel, talletamisel ja edastamisel.  
 
Mõisted 
Isikuandmed on isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Click´n`Bee 
töötleb isikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning 
seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. 
Isikuandmete töötlemine tähendab isikuandmete kogumist, kasutamist, säilitamist ja 
edastamist. 
Isikuandmete töötlemisel järgib Click´n`Bee Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. 
 
Click´n`Bee kogub järgmisi isikuandmeid: 
Kliendikonto kaudu kogutavad andmed:  

 kontaktandmed (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, 
eelistatud kontakteerumisviis); 

 ostueelistused. 
 
Click´n`Bee kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: kaupade 
müügiks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks, teenuste 
osutamiseks, kliendi teenindamiseks, ostuanalüüside tegemiseks ning 
kliendieelistuste analüüsimiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks.  
 
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning 
juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste 
lahendamine). 
 
Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine 

 Kogutud isikuandmeid kasutame kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.  
 Click´n`Bee võib kliendile kontaktandmetel edastada reklaami üksnes juhul, 

kui klient on sisestanud oma e-maili e-poes olevasse uudiskirja 
(otseturunduse) tellimise lahtrisse. 

 Klientide paremaks teenindamiseks võib Click´n`Bee avaldada teavet üksikute 
kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Click´n`Bee-le teenuseid 
ning on lepinguga kohustunud hoidma talle jagatud teavet 
konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on üldjuhul transpordi ettevõte, 
kes tellitud kaubad kliendile kohale toimetab ja veebimajutust pakkuv 
ettevõte WIX (WIX privaatsuspoliitika on leitav SIIT).  



 Kliendi isikuandmeid säilitab Click´n`Bee kuni kliendipoolse konto 
kustutamiseni või kuni 5 aastat peale viimast kliendipoolset konto kasutamist.  

 Andmeid, mida Click´n`Bee on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt 
(nt. raamatupidamisandmed), säilitab Click´n`Bee vastavalt õigusaktide 
nõuetele. 

 Oma isikuandmetega saab klient tutvuda ja teha parandusi e-poes 
kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota (külalisena), siis 
saab oma isikuandmetega tutvuda saates digitaalselt allkirjastatud päringu e-
postile toasjaaias@gmail.com. 
 

 
Küpsised (cookies) 
Click´n`Bee e-poes kasutatakse küpsiseid. Kui klient ei nõustu küpsiste kasutamisega, 
siis on võimalik nende salvestamine veebilehitsejate seadetes blokeerida. Samuti on 
võimalik veebilehitseja seadetes varasemalt salvestatud küpsiseid kustutada. 
Vajadusel tuleb kliendil järgida vastava veebilehitseja juhiseid. Kliendi poolt küpsiste 
blokeerimise ja kustutamise korral võib juhtuda, et kõiki veebilehel olevaid 
funktsioone ei pruugi olla võimalik kasutada. Blokeerimisel ja/või kustutamisel säilib 
ja on kasutatav info, mis koguti enne blokeerimist/kustutamist, kuid peale antud 
toiminguid lõpetatakse Click´n`Bee poolt mistahes teabe kogumine. 
 
Lisateavet küpsiste kohta, kaasa arvatud see, kuidas vaadata, millised küpsised on 
seadmesse paigaldatud, kuidas neid hallata ja kustutada, leiab 
aadressidelt  www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.eu. 
 
Isikustamata andmete kogumine 
Click´n`Bee kogub ka andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda – 
näiteks veebilehe kasutajate tegevus (valikute järgnevus) veebilehel, kasutajate 
asukoht jmt. Selliseid isikustamata andmeid kogub Click´n`Bee eesmärgiga muuta 
oma veebileht kasutaja ootustele paremini vastavaks ning suurendada 
kasutajamugavust.  
 
Isikuandmete kaitse 
Click´n`Bee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh tehnilised, füüsilised, 
administratiivsed meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete 
töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.  
Kõiki Click´n`Bee poolt kogutud isikuandmeid käsitleme konfidentsiaalse infona.  
 
Ostu eest tasumisel andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel 
on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. 
Vastutaval töötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja 
maksekaardi rekvisiitidele. 
 
 
Kliendi õigused oma isikuandmete kaitsel: 

 Võtta oma nõusolek tagasi mistahes ajal kirjutades aadressile 
toasjaaias@gmail.com. Nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.  



 Tutvuda enda kohta kogutud andmetega. Click´n`Bee saadab teile väljavõtte 
teie kohta kogutud andmetega hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.  

 Õigus parandada oma andmeid. Logides oma kontole, saate oma andmeid 
igal ajal muuta ja korrigeerida. Parandus ei mõju tagasiulatuvalt.  

 Kliendil on õigus igal ajal peatada ja/või keelata oma isikuandmete kogumine 
ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva 
nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmete 
eemaldamiseks saadab klient Click´n`Bee-le vastavasisulise e-
maili toasjaaias@gmail.com ja/või järgib edastatud pakkumises kirjeldatud 
juhiseid. 

 Õigus keelata küpsised oma brauserites. 
 Esitada kaebus. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmeid on Click´n`Bee 

poolt kasutatud viisil, mis ei ole kooskõlas privaatsuspoliitikaga, palume sellest 
koheselt teavitada Click´n`Bee-d, et saaksime võimaliku kahju koheselt 
lõpetada.  

 
NB! Kõik taotlused seoses isikuandmete esitamise, muutmise või kustutamisega 
tuleb teha vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud).  
 
Kliendi õigused tulenevad eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa 
Liidu määrus), mille kohta võite lähemalt lugeda siit. 
 
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe e-
maili toasjaaias@gmail.com  vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse 
Inspektsioon (info@aki.ee). 
 
Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused 
Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel nõustute 
käesolevate põhimõtete ja tingimustega. Click´n`Bee võib vajadusel ja lähtudes 
õigusaktidest privaatsuspoliitika põhimõtteid muuta. Muutuste korral teavitame kõiki 
oma püsikliente. 
 
 
 
 
 


