Privaatsuspoliitika
Isikuandmete töötlemine, intellektuaalne omand, küpsised ja tehniline teave.
Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad AS Medisoft poolt hallatava veebilehe
https://www.veebiregistratuur.ee/#/all/ (edaspidi „veebileht“) kohta. Veebilehe kasutamisega
kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. AS Medisoft jätab endale õiguse
privaatsuspoliitika tingimusi muuta.
Isikuandmete töötlemine
Veebilehe https://www.veebiregitstratuur.ee/#/all/ isikuandmete vastutav töötleja on AS Medisoft
(registrikood 10047646) asukohaga Räägu 35a, Tallinn 13417, telefon +372 659 5760,
e-kiri info@medisoft.ee. Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle
kontaktandmed on: e-kiri andmekaitse@medisoft.ee
Meie klientide isikuandmete kaitsmine on AS Medisoftile tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme
isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes
muude õigusaktidega. AS Medisoft ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata
isikutele.
Isikuandmed, mida töötleme, on järgmised:








isikukood
nimi
elukoht
telefoninumber
e-maili aadress
info kliendi makse soorituse õnnestumise kohta
info kliendi visiitide toimumise kohta

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib AS Medisoft töödelda üksnes osa eelnimetatud
isikuandmetest.
Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
Töötleme Teie isikuandmeid veebiregistratuuri teenuse osutamise eesmärgil raviasutustega
sõlmitud lepingute alusel.
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul (veebiregistratuuri vahendusel) raviasutustesse
vastuvõtuaja broneerimise teostamiseks.
Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Juriidilise kohustuse täitmiseks edastame veebibroneeringuga seotud andmeid raviasutusele, kelle
juurde aja broneerisite.
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Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Eestis.
Juurdepääs isikuandmetele on üksnes AS Medisofti määratud töötajatel, kes saavad vajadusel
isikuandmeid töödelda, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
AS Medisoft rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
kaitsta isikuandmeid hävimise, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehe kasutajaprofiilis.
Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist,
nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest
tulenevaid õigusi.
Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud
taotlused või avaldused palume esitada andmekaitsespetsialistile.
Säilitamine
Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.
Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks palun pöörduge meie andmekaitsespetsialisti poole.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete
kustutamise perioodi.
Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub andmekaitsespetsialisti
vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
Intellektuaalne omand
Veebileht kuulub AS Medisoftile. Veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks
kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma AS Medisoft eelneva kirjaliku nõusolekuta.
AS Medisoft logo on registreeritud kaubamärk.
Välised lingid
Veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu
AS Medisoftile. AS Medisoft ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes
tagajärgede eest.
Küpsised
AS Medisoft kasutab veebilehel ajutisi küpsiseid.
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Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse
näiteks kasutaja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks,
kuidas AS Medisoft veebiregistratuuri külastajad veebilehte kasutavad. See info võimaldab meil
pidevalt arendada AS Medisofti veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.
Veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu kasutaja arvuti kõvakettal olevale
informatsioonile. Kasutajad võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste
vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid veebilehtedel.
Tehniline teave
Teenust saab kasutada kõigi enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega. Selleks, et
veebilehe kõik funktsioonid töötaksid, palun kontrollige, et Javascript oleks Teie brauseris
lubatud.

3

