
ISIKUANDMETE TEABELEHT

1. Üldsätted 
1.1  Käesoleva  isikuandmete  teabelehega  (“teabeleht”)  annab  Tiib 
Kindlustusmaakler  OÜ  (“Maakler”)  kliendile  isikuandmete  töötlemisega  seotud
informatsiooni. 
1.2 Teabelehel käsitletakse kliendina Maakleriga kliendilepingu sõlminud isikut ja 
tema esindajat. 

2. Informatsioon 
2.1 Maakleril on õigus töödelda (säilitada, salvestada, koguda, muuta, kasutada, 
vahetada,  edastada  jne.)  kliendi,  kindlustusvõtja,  kindlustatu,  soodustatud isiku 
ning nende esindajate isikuandmeid.  
2.2.  Isikuandmed on  mistahes  andmed tuvastatava  isiku  kohta,  sh  isiku  nimi, 
isikukood,  elukoht,  sünniaeg jne.,  andmed tema  majandusliku  ja  tervisliku 
seisundi kohta, samuti äri- või ametisaladuste kohta.  
2.3  Maakler  töötleb isikuandmeid kindlustuslepingu  vahendamise  eesmärgil. 
Lisaks  töötleb Maakler  isikuandmeid selleks,  et  täita  kliendilepingut,  osutada 
klientidele  muid kindlustusmaaklerlusega  seotud teenuseid ja  täita  Maakleriga 
samasse kontserni kuuluvate ettevõtete õigusaktidest ning lepingutest tulenevaid 
kohustusi. 
2.4 Maakler tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse. 
2.5  Maakler  võib isikuandmeid avaldada  isiku  nõusolekul.  Isiku  nõusolekuta  võib
Maakler andmeid avaldada ainult õigusaktides nimetatud juhul.  
2.6  Klient  on  tutvunud isikuandmete  töötlemise  kohta  Maakleri  poolt  antud
teabega  ning nõustub oma  isikuandmete  töötlemise  ja  edastamisega  teabelehel 
märgitud tingimustel ja korras nii Eestisse kui välisriiki: 
2.6.1 kindlustusseltsidele ning teistele kindlustusvahendajatele; 
2.6.2 Maakleri koostööpartneritele ning teenusteosutajatele. Maakleri 
koostööpartnerid on nimetatud veebilehel www.tiib.ee; 
2.6.3 Maakleriga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele; 
2.6.4  kolmandatele  isikutele  (näit.  õigusteenusepakkujatele),  kui  see  on  vajalik 
Maakleri  või  kliendi,  kindlustusvõtja,  kindlustatu  või  soodustatud isiku  rikutud ja 
vaidlustatud õiguste kaitseks. 
2.7  Kliendil,  kindlustatud isikul  ja  soodustatud  isikul  on  õigus  oma  andmetega 
tutvuda Maakleri kontoris.  
2.8  Klient  peab Maaklerile  viivitamatult  teatama,  kui  tema,  kindlustusvõtja, 
kindlustatu  või  soodustatud isiku  andmed on  muutunud;  Kui  andmed on 
muutunud,  ebaõiged või  esinevad muud õigusaktidega  ettenähtud asjaolud,  on 
kliendil,  kindlustusvõtjal,  kindlustatul  ning  soodustatud isikul  õigus  nõuda  oma 
isikuandmete parandamist.  
2.9  Kliendil,  kindlustatul  ning  soodustatud isikul  on  õigus  nõuda  oma 
isikuandmete  töötlemise  lõpetamist  ning nende  kustutamist,  kui  see  on  vajalik 
nende seaduslike õiguste kaitseks või ettenähtud  õigusaktidega. 

3. Kliendi nõusolek 
3.1    Kui  klient  on  isikuandmete  töötlemisega  teabelehel  nimetatud  tingimustel 
nõus, siis kinnitab ta seda kliendilepingu või muu dokumendi allkirjastamisel.


