
Võlaõiguse uued muudatused ja 

ettevõtja kohustused kliendi 

isikuandmete kasutamisel

27. mail 2011 Meriton Grand Conference & Spa 

hotelli konverentsikeskuses

 

Hea klient ja koostööpartner,

Võlaõiguses on 2011.a jõustunud rida olulisi muudatusi, mis puudutavad tasu maksmist, 

kohustuse täitmisega viivitamist ja sellega seotud viivisenõuet, kahju hüvitamist, 

tasaarvestamist ja tarbijakrediiti. Igal ettevõtjal tasub olla nende

muudatused puudutavad kõigi ettevõtjate lepingulisi suhteid oma partneritega

Andmetöötlusnõuete rikkumise eest võib ettevõtjat karistada kuni EUR 32 000 rahatrahviga. 

Andmekaitse Inspektsiooni statistika näitab, et on sagenenud ettevõtjatele ettekirjutuste 

tegemine isikuandmete töötlemisega seotud nõuete rikkumise eest. Seetõttu pe

ettevõtjad olema teadlikud kõrgendatud nõuetest klientide isikuandmete 

kasutamisel, sh nende kasutamisel otseturunduseks, mis jõustusid 2010.a.  

Kutsume Teid osalema seminaril

09:00-09:30 Registreerimine ja

09:30-10:45 Võlaõiguse muudatused 2011

― Millised on uued muudatused tasu maksmise põhimõtetes?

― Millised on kohustuse täitmisega viivitamisega ja viivise nõudmisega 

seotud uued muudatused?

― Mida uut tasub teada tarbijakrediidilepingute sõlmimis

Tambet Toomela, vandeadvokaat

10:45-11:00 Kohvipaus 

11:00-12:00 Kliendi isikuandmete kasutamine

― Kuidas võtta kliendilt tema isikuandmete kogumisel nõusolek? 

― Millistel tingimustel võib ettevõtja kasutada kliendi kontaktandmeid 

pakkumiste ja reklaami saatmiseks? 

― Kuidas tuleb kliendi isikuandmeid säilitada?

Maria Jotautas, advokaat

Seminar on tasuta. Oma osalemissoovist palume 

6141 990 või e-kirjaga aadressil info@eversheds.ee

Küsimused, millele lektoritelt 

aadressile info@eversheds.ee

 

Kohtumiseni seminaril! 

 

Võlaõiguse uued muudatused ja 

ettevõtja kohustused kliendi 

isikuandmete kasutamisel 

Meriton Grand Conference & Spa 

konverentsikeskuses (Paldiski mnt. 4) 

ja koostööpartner, 

Võlaõiguses on 2011.a jõustunud rida olulisi muudatusi, mis puudutavad tasu maksmist, 

kohustuse täitmisega viivitamist ja sellega seotud viivisenõuet, kahju hüvitamist, 

tasaarvestamist ja tarbijakrediiti. Igal ettevõtjal tasub olla nendega kursis, sest 

muudatused puudutavad kõigi ettevõtjate lepingulisi suhteid oma partneritega

Andmetöötlusnõuete rikkumise eest võib ettevõtjat karistada kuni EUR 32 000 rahatrahviga. 

Andmekaitse Inspektsiooni statistika näitab, et on sagenenud ettevõtjatele ettekirjutuste 

tegemine isikuandmete töötlemisega seotud nõuete rikkumise eest. Seetõttu pe

ettevõtjad olema teadlikud kõrgendatud nõuetest klientide isikuandmete 

, sh nende kasutamisel otseturunduseks, mis jõustusid 2010.a.  

Kutsume Teid osalema seminaril, mille ajakava ja peamised teemad on:

Registreerimine ja hommikukohv 

Võlaõiguse muudatused 2011:  

Millised on uued muudatused tasu maksmise põhimõtetes?

Millised on kohustuse täitmisega viivitamisega ja viivise nõudmisega 

seotud uued muudatused? 

Mida uut tasub teada tarbijakrediidilepingute sõlmimis

Tambet Toomela, vandeadvokaat 

Kliendi isikuandmete kasutamine:  

Kuidas võtta kliendilt tema isikuandmete kogumisel nõusolek? 

Millistel tingimustel võib ettevõtja kasutada kliendi kontaktandmeid 

pakkumiste ja reklaami saatmiseks?  

Kuidas tuleb kliendi isikuandmeid säilitada? 

Maria Jotautas, advokaat 

Oma osalemissoovist palume teada anda 25. 

aadressil info@eversheds.ee 

lektoritelt kindlasti vastust saada soovite, saate samuti 

aadressile info@eversheds.ee 

Võlaõiguses on 2011.a jõustunud rida olulisi muudatusi, mis puudutavad tasu maksmist, 

kohustuse täitmisega viivitamist ja sellega seotud viivisenõuet, kahju hüvitamist, 

ga kursis, sest 

muudatused puudutavad kõigi ettevõtjate lepingulisi suhteid oma partneritega.   

Andmetöötlusnõuete rikkumise eest võib ettevõtjat karistada kuni EUR 32 000 rahatrahviga. 

Andmekaitse Inspektsiooni statistika näitab, et on sagenenud ettevõtjatele ettekirjutuste 

tegemine isikuandmete töötlemisega seotud nõuete rikkumise eest. Seetõttu peaksid kõik 

ettevõtjad olema teadlikud kõrgendatud nõuetest klientide isikuandmete 

, sh nende kasutamisel otseturunduseks, mis jõustusid 2010.a.   

mille ajakava ja peamised teemad on: 

Millised on uued muudatused tasu maksmise põhimõtetes? 

Millised on kohustuse täitmisega viivitamisega ja viivise nõudmisega 

Mida uut tasub teada tarbijakrediidilepingute sõlmimisel? 

Kuidas võtta kliendilt tema isikuandmete kogumisel nõusolek?  

Millistel tingimustel võib ettevõtja kasutada kliendi kontaktandmeid 

. maiks kas telefonil 

samuti juba ette saata 


