
 

 

Andmekaitsetingimused ja küpsiste poliitika 

 
EESTI DISAINIKESKUSE 
ANDMEKAITSETINGIMUSED 

 
Eesti Disainikeskuse privaatsuspoliitika 
 
Meie kontaktandmed (andmetöötleja): 
 
Ettevõtte nimi: Eesti Disainikeskus MTÜ (edaspidi EDK) 
Aadress: Põhja pst 27a, Tallinn 10415 
Registrikood: 80268314 
E-posti aadress: Info@disainikeskus.ee 
Üldtelefon: +3726311508 
 
 
Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset 
puudutavatest õigusaktidest, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest 
(EL) 2016/679 (edaspidi GDPR) ja isikuandmete kaitse seadusest. 
 
 
Andmesubjekti õigused: 
Teil on õigus: 

• Tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega 

• Isikuandmete parandamisele 

• Isikuandmete kustutamisele 

• Isikuandmete ülekandmisele 

• Võtta tagasi nõusolek 

• Keelduda otsusest, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel 
 
 
Õiguslik alus 
EDK töötleb isikuandmeid ettevõtte igapäevaseks tegevuseks lähtudes 
õigustatud huvist, et pakkuda tooteid või teenuseid, mis Teid huvitavad, aitavad 
ja täiendavad juba kasutusel olevaid lahendusi. 
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EDK võib töödelda andmeid: 

• Turundustegevuste täiendamiseks, personaliseerimiseks ja tulemuste 
mõõtmiseks 

• Veebilehe kasutajakogemuse personaliseerimiseks ja täiendamiseks 

• Erinevatele päringutele vastamiseks 

• Ürituste korraldamisel nt kutsete, meeldetuletuste, uudiskirjade 
saatmiseks 

 
Kui EDK osutab Teile või Teie ettevõttele teenust, siis toimub samuti 
isikuandmete töötlemine ning seega isikuandmete jagamine meiega. 
Klientide andmeid töötleme lepingute, pakkumuste ettevalmistamiseks, 
sõlmimiseks täitmiseks. Sellest tulenevalt töötleme isikuandmeid, milleks on 
ettevõtte esindajate nimed, kontaktandmed ja ametikohad. 
Kui lepingut ei sõlmitud, siis säilitame isikuandmeid üksnes statistilisel eesmärgil 
ning seda piiratud aja jooksul. EDK-l on õigustatud huvi saata oma partneritele 
ja klientidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet. 
 
Müügikontaktide hoidmiseks kasutame kliendihaldussüsteemi, milles on tagatud 
andmete turvalisus. Ligipääs andmebaasi on vaid ettevõtte töötajatel. 
 
 
Kuidas loobuda uudiskirja saamisest? 
Uudiskirjadest loobumiseks kliki uudiskirja jaluses olevas unsubscribe nupul. Kui 
kord oled meie uudiskirjast loobunud, siis rohkem neid ei saadeta. Alati saad 
uuesti registreeruda uudiskirja saajaks. 
 
Loodetavasti oli ülaltoodust abi. Kui midagi jäi arusaamatuks või soovite rohkem 
infot, siis võtke meiega ühendust ning me vastame esimesel võimalusel. 
 
 
K Ü P S I S E D  D I S A I N I K E S K U S . E E  V E E B I L E H E L  
 
Sarnaselt enamikele veebilehtedele, kasutame ka meie „küpsisteks“ kutsutavaid 
tekstifaile, mille eesmärk on aidata  meil oma teenust arendada. 

Meie veebisaidi edasise kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks 
vastavalt siinkohal toodud kirjeldusele, välja arvatud juhul, kui olete oma veebilehitseja 
seadistanud küpsiseid mitte vastu võtma. 

 



 

 

Mis on küpsised? 

Küpsis on väike tekstifail, mida teie veebilehitseja salvestab teie arvutisse ja mis laseb 
veebilehel meeles pidada kasutaja eelistusi. 
 

Meie kasutatavad küpsised 

• Alusküpsised on meie veebisaidi toimimiseks vajalikud. Nende hulgas on 
näiteks küpsised, mis võimaldavad teil sooritada hinnapäringut. 

• Analüüsiküpsised lasevad meil külastajaid ära tunda ja loendada ning näha, 
kuidas nad saiti kasutades sellel liiguvad. See aitab meil oma veebisaidi 
toimimist parandada, näiteks aidates  kasutajatel otsitavat hõlpsasti leida. 

• Talitlusküpsised aitavad meil teid ära tunda, kui te meie veebisaidile naasete. 
Nende abil saame oma sisu teie järgi isikupärastada ja teie eelistused meelde 
jätta: näiteks teie keele või piirkonna valiku. 

Kasutatavate küpsiste täpsem kirjeldus 

Küpsiste 
nimed 

Otstarve 
Millal need küpsised  
kehtivuse kaotavad? 

disainikeskus.ee alus- ja talitlusküpsised 

_session Vajalik kasutajasessiooni hoidmiseks ostu sooritamise ajal.  
Kuni veebibrauseri 
sulgemiseni. 

XSRF-TOKEN 
Turvalisuse tagamiseks päringuvõltsingute (cross-site request forgery, 
CSRF) eest. 

Üks ööpäev. 

Google Analytics analüüsiküpsised 
_ga Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks. Kaks aastat. 
_gid Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks. Üks ööpäev. 
_gat 
_gat_organizer 

Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks. Üks minut. 

  

Te saate küpsiste kasutamise blokeerida, kui aktiveerite oma veebilehitseja seaded, 
mis võimaldavad teil keelduda kõikide või osa küpsiste seadistamisest. Kui te aga 
blokeerite oma veebilehitseja seadete abil kõik küpsised, ei pruugi te meie veebisaidile 
või mõnele selle osale juurde pääseda. 
 
V Õ T K E  Ü H E N D U S T  
 
Kui teil on andmekaitsetingimustega seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun 
ühendust: 
Eesti Disainikeskus, Põhja pst 27a, Tallinn, Estonia 
info [at] disainikeskus.ee 
Viimati muudetud: 9. aprill 2019 
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