Veebipõhiste andmete kaitse deklaratsioon

BELIMO Balticum AS, Türi 10d, 11313 Tallinn

Selles veebipõhiste andmete kaitse deklaratsioonis kirjeldatakse, millises ulatuses, mis eesmärgil ja
millisel viisil BELIMO Balticum AS, Türi 10d, 11313 Tallinn, töötleb teie isikuandmeid, kui te meie veebisaiti
külastate.
Võtame teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt ning järgime isikuandmete töötlemisel kehtivat
andmekaitseõigust.

1. 1. Küpsiste kasutamine.
Kasutame oma veebilehel küpsiseid, et veebisaiti kasutajasõbralikumaks muuta ning teatud funktsioone,
näiteks ostukorvi funktsiooni võimaldada. Nende puhul on tegemist väikeste tektifailidega, mis salvestatakse
teie arvutisse või mobiilsesse lõppseadmesse. Kui küpsis aktiveeritakse, saab teie brauseri küpsise tunnuse
abil identifitseerida ja küpsises sisalduvaid andmeid saab kasutada. Sealjuures ei salvestata mingeid isikuandmeid, mida saab seostada konkreetse isikuga.
Kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiste kategooriaid.
■

Seansiküpsised, mis kustutatakse automaatselt pärast veebilehitseja seansi lõppemist ning millega
salvestatakse näiteks keeleseadistus või ostukorv, et neid kogu veebiseansi jooksul säilitada.

■

Ajutised või püsiküpsised, mis jäävad arvutisse või mobiilsesse lõppseadmesse ka pärast veebilehitseja
sulgemist, kuni te need kustutate, või inaktiveeritakse pärast väljalogimist (sisselogimisküpsis).
Salvestatud küpsiste korral tuntakse teie veebilehitseja ära, kui te järgmisel korral veebisaiti külastate, ning
salvestatud seadistused on kohe aktiivsed.

■

Jõudlusküpsised, mida pakuvad kolmandatest isikutest pakkujad veebianalüüsi tegemiseks, et meie
veebisaiti ja selle sisu optimeerida (vt Google Analytics).

Levinumad veebilehitsejad pakuvad võimalust küpsiseid täielikult või osaliselt keelata või vastava funktsiooni
abil arvutist kustutada.
Kui teete seadistustes vastavad muudatused, saab meie veebisaidi teatud funktsioone kasutada ainult
piiratud ulatuses.
Kui kohaldatakse EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust, siis on tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise õiguslik
alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f või andmekaitse seaduse artikli 13 lõiked 1 ja 2.
Analüüsimiseks vajalike küpsiste kasutamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1
punkt a või andmekaitse seaduse artikli 13 lõige 1.
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1. 2. Google Analyticsi kasutamine.
Kasutame oma veebisaidil teenust Google Analytics, mida pakub ettevõte Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ja mille abil analüüsitakse seda, kuidas te veebisaiti kasutate.
Küpsiste abil kogutav teave saadetakse reeglina USA-s asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse seal.
Kasutaja IP-aadressi lühendatakse EL-i ja Euroopa Majandusruumi liikmesriikides. Tänu lühendamisele ei saa
teie IP-aadressi teiega seostada. Ettevõttega Google Inc. sõlmitud lepingu järgi andmete volitatud töötlemise
kohta koostab Google Inc. kogutud teabe põhjal veebisaidi kasutuse ja veebisaidil toimuva tegevuse kohta
analüüsi ning pakub internetikasutusega seotud teenuseid. Google Analyticsi raames edastatud veebilehitseja
IP-aadressi ei seostata teiste Google’i andmetega.
Siit saate lisateavet andmete kasutamise kohta ettevõtte Google Inc. poolt:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Saate takistada küpsiste loodud ja teie veebikasutusega seotud andmete (sh IP-aadress) kogumist Google’i
poolt ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides rakenduse Google Analytics
Opt-out Browser Add on.
Kui kohaldatakse EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust, siis on Google Analyticsi kasutamise õiguslik alus
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f või andmekaitse seaduse artikli 13 lõiked 1 ja 2.

1. 3. Uudiskirja saatmine.
Meie veebilehel saate tellida Belimo uudiskirja, kui sisestate oma kontaktandmed ja kehtiva meiliaadressi.
Registreerumise kinnituseks kasutame kahekordse nõusoleku meetodit. See tähendab, et enne esimese uudiskirja saatmist saate meilt kinnitusmeili, mille peate kinnitama. Alles pärast kinnituse saamist saadame teile
uudiskirja.
Nõusoleku, mille olete andnud andmete ja, e-posti aadressi salvestamiseks ning uudiskirja saatmise eesmärgil kasutamiseks, saate igal ajal tagasi võtta, kasutades näiteks uudiskirja meilis olevat loobumislinki.
Uudiskirjadega e-kirjad on võimalikud süsteemide abil, mida pakuvad välised teenuseosutajad. SmartFocus
kasutab teie andmeid vaid selleks, et võimaldada Belimol uudiskirja automaatselt saata.
Kui kohaldatakse EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust, siis on uudiskirjade kättetoimetamiseks vajalike isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a või andmekaitse
seaduse artikli 13 lõige 1.

1. 4. Serveri logifailid.
Alati kui avate meie veebisaidi, kogub meie süsteem automaatselt andmeid ja teavet selle arvuti süsteemist,
mida veebisaidi avamiseks kasutatakse, ning salvestab need andmed logifailides. See teave sisaldab näiteks
IP-aadressi, kasutatavat veebilehitsejat, külastatud veebisaiti, juurdepääsu aega ja edastatud andmehulka.
Kasutame neid andmeid ainult selleks, et kasutajaid tuvastada, ega hinda neid andmeid turunduseesmärgil.
Seda teavet töödeldakse üksnes selleks, et tagada meie infotehnoloogiasüsteemide turvalisus, ning see
kustutatakse 6 kuu möödumisel.
Kui kohaldatakse EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust, siis on serveri logifailide ajutise salvestamise õiguslik
alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f või andmekaitse seaduse artikli 13 lõiked 1 ja 2.

Seis mai 2018

www.belimo.com

1. 5. Andmesubjekti õigused.
Teil andmesubjektina on õigus saada teavet selle kohta, milliseid andmeid teie kohta töötleme. Lisaks on
teil õigus nõuda oma andmete parandamist, kustutamist või nende levitamise piiramist ning õigus andmete
ülekandmisele, kui see on kohaldatav. Need õigused on teil juhul, kui Belimol puudub seaduses sätestatud
säilituskohustus või kui Belimol on muud ülekaalukad õigustatud huvid. Lisaks on teil juhul, kui see teile
kohaldub, õigus esitada vastavale andmekaitse järelevalveasutusele kaebus (isikuandmete kaitse üldmääruse
artikkel 77).
Teil on õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Oma õiguste teostamiseks pöörduge mõnel jaotises 1.7. toodud kontaktaadressil.

1. 6. Tehnilised ja korralduslikud meetmed.
Võtame teie isikuandmete kaitseks tarvitusele asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, mida
parandame jooksvalt vastavalt tehnika arengule.

1. 7. Contact information.
BELIMO Balticum AS
Türi 10d
11313 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 6140 811
E-mail: info@belimo.ee
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