
 
Kanella OÜ privaatsuspoliitika 

 
 

Kanella OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest 

lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi 

andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. 

 
Isikuandmete kogumine ja kasutamine 

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida 

Kanella OÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse 

võtmiseks. Isikuandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti 

aadress, eelistatud kontakteerumisviis) kogumine toimub kliendi nõusolekul Kanella OÜ 

kodulehel või kohvikutes. 

 
Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine 

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Kanella OÜ pakkumistest, 

kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Samuti klientidele soodustuse pakkumiseks 

(püsikliendisoodustus, vms). Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada 

teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal 

eemaldada. 

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Kanella OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate 

kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Kanella OÜ’le teenuseid ning on lepinguga 

kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks 

meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu 

teenuse pakkumine. 

Kliendi e-posti aadressi uudiskirjade edastamiseks säilitatakse tähtajatult või kuni 

nõusoleku tagasivõtmiseni. Juhul kui Te ei soovi enam uudiskirja saada ja soovite oma 

isikuandmete kustutamist, palume saata sellekohase avalduse e-posti aadressile 

mets@restoranmets,ee 



Isikuandmete kaitse 

Kanella OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised 

meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja 

töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

 
Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas 

privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, 

anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult 

väikesena. 

 
Turvalisus 

Kõik Kanella OÜ kohvikute/bistroode/cateringi külastamise ja ostude sooritamise käigus 

teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud 

andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide 

turvalisuse. 

 
Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused 

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. Meie kliendiks asudes eeldame, 

et olete nende põhimõtetega tutvunud ja nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või 

andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust 

aadressil catering@restoranmets.ee 


