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Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu 

Registrikood: 12119210 

Pärnu mnt 326, Tallinn  

11611 Eesti 

 

 

 

 

AVALDUS 

Palun võtta alljärgnev ühistu Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu liikmeks.  

Korteriühistu ärinimi 

 

Registrikood 

 

Esindaja (juhatuse liige) nimi ja isikukood Aadress (maakond, linn/vald, küla/tänav, maja, indeks) 

 

Maja ehitusaasta Korterite arv ühistus 

Kontaktnumber (telefon, faks) E-mail 

 

Kinnitan esitatud andmete täielikkuse ja õigsuse.  

Lugupidamisega, 

.............................................................................................. 

(avalduse esitaja ees ja perekonnanimi ning allkiri) 

Kuupäev: ............................... 

 

Sisseastumismaksu 10 € ja minimaalse 

osakapitali 100 € palume tasuda Eesti 

Korteriühistute Hoiu-laenuühistu 

arveldusarvele EE507700771000861691 

LHV Pangas või EE941010220196003228 

SEB Pangas. Selgitusse palume märkida 

osakapitali sissemaks ja sisseastumismaks. 

Vastu võetud juhatuse otsusega: 
..................................2019. aastal. 

Pitser: 
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Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted 

Käesolevate isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete kinnita-

misega annate te andmesubjektina (edaspidi ka isik) Eesti 

Korteriühistute Hoiu-laenuühistule nõusoleku töödelda oma 

isikuandmeid vastavalt alljärgnevatele tingimustele: 

1. Isik annab käesoleva vormi allkirjastamisega Eesti 

Korteriühistute Hoiu-laenuühistule nõusoleku töödelda (s.h 

avaldada, ristkasutada, analüüsida) isiku majanduslikku 

seisundit puudutavaid andmeid (s.h andmeid isiku ja 

kolmanda isiku vahel sõlmitud krediidilepingu ja muu 

sarnase iseloomuga lepingu ja lepingust tuleneva kohustuse 

täitmise kohta) ning edastada andmetöötluse tulemusi 

kolmandatele isikutele käesolevates üldpõhimõtetes 

sätestatud korras. 

2. Isik annab käesoleva vormi allkirjastamisega Eesti 

Korteriühistute Hoiu-laenuühistule nõusoleku edastada 

andmeid välisriiki ning neid seal töödelda.  

3. Isikuandmete töötlemise eest on vastutav Eesti 

Korteriühistute Hoiu-laenuühistu (registrikood 12119210, 

aadress Pärnu mnt 326, Tallinn 11611, Eesti). 

4. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistul on õigus edastada 

punktis 1. nimetatud informatsioon järgmistele 

kolmandatele isikutele: 

4.1. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistuga seotud 

isikud (s.h Tartu Hoiu-laenuühistu, Eesti 

Korteriühistute Hoiu-laenuühistu lepingupartnerid,  

Tartu Hoiu-laenuühistu ja Eesti Korteriühistute 

Hoiu-laenuühistu tütarettevõtjad); 

4.2. Teenuste osutamisega seotud isikutele ja 

organisatsioonidele (nt inkasso-, tõlke-, side-, IT- ja 

postiteenuse osutaja, kindlustusandjad ja -

vahendajad, jne); 

5. Andmekogude pidajatele, kellele Eesti Korteriühistute 

Hoiu-laenuühistu on kohustatud edastama teavet kehtiva 

õiguse või lepingu alusel (nt isikule, kes peab 

maksehäireregistrit). Eesti Korteriühistute Hoiu-

laenuühistul on õigus edastada isiku andmed maksehäirete 

registrisse, kui isikul on Eesti Korteriühistute Hoiu-

laenuühistu ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus. 

Isik on teadlik, et viidatud andmekogudes avalikustatakse 

teave isiku maksehäire kohta ning nõustub sellega. 

6. Kõigile isikuga tehtava tehinguga seotud isikutele, 

eesmärgiga täita õigusaktidest tulenevaid rahapesu ja 

terrorismi rahastamise tõkestamise alaseid kohustusi. 

7. Muule kolmandale isikule Eesti Korteriühistute Hoiu-

laenuühistu ja kolmanda isiku või isiku ja kolmanda isiku 

vahel sõlmitud lepingu täitmiseks. 

8. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistul on õigus töödelda 

ja edastada informatsiooni isiku krediidivõimelisuse 

hindamise või muul samasugusel eesmärgil käesolevas 

nõusoleku vormis nimetamata kolmandale isikule, kui 

kolmandal isikul on isikuandmete töötlemiseks õigustatud 

huvi. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu tuvastab 

sellisel juhul kolmanda isiku õigustatud huvi, kontrollib 

edastatavate andmete õigsust ning registreerib 

andmeedastuse. 

9. Isiku isikuandmete volitatud töötlejate nimekiri koos 

kontaktandmetega on avaldatud veebilehel 

www.yhistupank.ee. Volitatud töötlejate ja/või nende 

kontaktandmete muutudes uuendatakse ja/või täiendatakse 

volitatud töötlejate nimekirja mõistliku aja vältel, kuid 

mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul alates nimekirjas 

olevate andmete muutumisest. 

10. Lisaks punktis 1 nimetatud andmetele töötleb Eesti 

Korteriühistute Hoiu-laenuühistu muuhulgas järgmisi isiku 

andmeid ning nende töötlemise peamised eesmärgid on: 

10.1. Isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, 

suhtluskeel, informatsioon perekonna kohta, isikut 

tõendava dokumendi andmed jms), mida 

töödeldakse eelkõige isikutuvastamiseks; 

10.2. Kontaktandmed (nt aadress, mobiiltelefoninumber, e-

posti aadress jne), mida töödeldakse eelkõige isikule 

informatsiooni edastamiseks; 

10.3. Kutse- ja majandustegevus, finantsandmed (nt 

sissetulek, kohustused, varasem maksekäitumine, 

seotud isikud jne); 

10.4. Isiku tarbimisharjumused ja tarbimiseelistused, mida 

töödeldakse Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu 

toote isikule sobivuse kaalutlemiseks. 

11. Punktis 9 on esitatud nimetatud andmete liigi töötlemise 

peamised eesmärgid. Eesti Korteriühistute Hoiu-

laenuühistul on õigus töödelda neid andmeid ka muudel 

eesmärkidel, kui see on vajalik isikuga sõlmitud lepingu 

täitmiseks või kui Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistul 

on selleks muu põhjendatud huvi (sealhulgas Eesti 

Korteriühistute Hoiu-laenuühistule seadusest tulenevate 

kohustuste täitmiseks). 

12. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistul on õigus 

piiranguteta edastada kõiki isiku isikuandmeid isikule, kes 

osutab Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistule 

õigusteenust, raamatupidamise teenust või auditeerimise 

teenust eeldusel, et vastava teenuse osutaja on võtnud 

endale Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu suhtes 

kohustuse vastavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele 

mitte avaldada. 

13. Isikul on õigus saada Eesti Korteriühistute Hoiu-

laenuühistult isikut puudutavat, Eesti Korteriühistute Hoiu-

laenuühistul olemasolevat teavet ja isikuandmeid, välja 

arvatud juhtudel, kui andmeid ei väljastata tulenevalt 

õigusaktidest sätestatust. 

14. Isikul on õigus nõuda Eesti Korteriühistute Hoiu-

laenuühistult enda kohta käivate ebaõigete isikuandmete 

parandamist. 

15. Kui isik leiab, et Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu on 

andmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, siis on tal õigus 

pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega vastava rikkuja 

poole. Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu ei kustuta 

isiku isikuandmeid. 

16. Isiku andmed 

Ärinimi: _______________________________ 

Registrikood:  _________________________________ 

Allkiri ja kuupäev: _________________________________ 

Kinnitan, et olen põhjalikult tutvunud käesolevate isikuandmete 
töötlemise põhimõtetega. Kinnitan, et olen nõus ülaltoodud 

tingimustel minu isikuandmete töötlemisega ja kinnitan seda 

oma allkirjaga / käesoleva vormi kinnitamisega. 

 


