Privaatsuspõhimõtted

1. Sissejuhatus
Me oleme Supplies Distributors SA, mille registreeritud kontor asub aadressil rue Louis Blériot 5,
4460 Grâce-Hollogne, registreeritud Liège Trade Registry registris numbriga 208.795, käibemaksu
number BE 475.286.142.
Mõiste „isikuandmed” tähistab igasugust teavet, mis viitab isiklikult teile (olenemata sellest, kas
olete tuvastatud või ainult selle järgi tuvastatav), näiteks teie nimi, e-posti aadress ja postiaadress.
Palun lugege alljärgnevaid privaatsuspõhimõtteid, et teaksite, kuidas me teilt saadud
isikuandmeid kasutame. Lugege need põhimõtted läbi, enne kui meile oma isikuandmeid annate.
Teil ei ole vaja meile mingeid isikuandmeid anda, kui meie veebilehte lehitsete.
Kui teil on meie privaatsuspõhimõtete kohta küsimusi, siis võite igal ajal meiega ühendust võtta
aadressil DataProtection@olympus-europa.com.
Võime käesolevaid privaatsuspõhimõtteid aeg-ajalt uuendada. Käesoleval veebileheküljel kuvatakse
uusim teave. Andmete uuendamise korral avaldame oma veebliehel vastavasisulise teate. Juhul kui
töötlustoimingud muutuvad, teavitatakse teid e-maili teel ning küsitakse teie nõusolekut. Kui te 30
päeva jooksul pärast teate saamist muudatustega nõustumisest ei keeldu, loetakse teid nendega
nõustunuks.

2. Millal me isiklikke andmeid kogume?
Me kogume isikuandmeid, kui teete meie veebilehe kaudu järgnevat:


registreerute veebilehel




tellite kaupu või teenuseid




esitate interneti teel muid päringuid




külastate meie veebilehekülge

3. Milliseid isikuandmeid me teilt kogume?
Kogume järgmisi isikuandmeid:
•
•

nimi;
postiaadress;
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•
•

•

telefoninumber;
e-posti aadress;
krediitkaardi ja/või deebetkaardi andmed;
muud isikuandmed, mida olete meile vabatahtlikult andnud ja



IP aadress, informatsioon teie poolt külastatavate veebilehekülgede kohta ja teie kasutaja
trendide kohta, vastavalt käesoleva privaatsuspõhimõtete alapunktides 7 ja 9 selgitatule.

4. Mida me teie isikuandmetega teeme?
Kui annate meile ülalnimetatud isikuandmeid, kasutame neid:
•
•
•
•
•

käesoleva veebilehe administreerimiseks;
teie lehitsemiskogemuse parandamiseks;
käesoleval veebilehel pakutavate teenuste kasutamise võimaldamiseks;
teie kaupade ja teenuste tellimuste töötlemiseks;
teiega kirjavahetuse pidamiseks teie tellimuste teemadel;

•

teile tellimustega seonduvate kinnituste ja arvete saatmiseks ning teie
maksete vastuvõtmiseks;

•

teile teabe saatmiseks Olympuse uusimate uudiste või eripakkumiste kohta, mis võivad teid
huvitada, välja arvatud juhul kui olete esitanud soovi neist keelduda. Saadame teile
informatsiooni toode kohta, mille olete meilt ostnud või nendega sarnanevate toodete
kohta. Võite igal ajal kirjeldatud informatsiooni saamisest loobuda, saates meie e-kirja
(aadressil: DataProtection@olympus-europa.com);
teie poolt esitatud päringutele vastamiseks.

•

5. Kellele me teie isikuandmeid edastame?
Me võime jagada teilt oma veebilehe kaudu saadud isikuandmeid kolmandatele osapooltele, et
aidata kaasa veebilehe toimimisele, töödelda teie tellimusi ja päringuid või muul viisil hallata meie
ja teie vahelisi kliendisuhteid.
Käesoleval veebilehel registreerumisel ja Olympuselt toodete ostmisel teie poolt esitatud isiklikke
andmeid ning andmeid käesoleva veebilehe kasutamise kohta jagatakse Olympus Europa GmbH ja
selle tütarettevõtetega, et neil oleks võimalik saata teile informatsiooni oma toodete kohta juhul kui
olete sellega vastava märke tegemise abil nõustunud. Need organisatsioonid kuuluvad
elektrooniliste seadmete jaemüügi sektorisse ja teile saadetakse vaid nende organisatsioonide
toodetega seonduvat teavet.
Muudel juhtudel avaldame isikuandmeid üksnes valitsusasutustele ja õiguskaitseorganitele, meie
õigusjärglastele või seoses kohtumenetlustega või eelseisvate kohtumenetlustega, või meie
seaduslike õiguste kehtestamiseks või kaitsmiseks (sealhulgas kolmandatele osapooltele
informatsiooni andmiseks pettuste ärahoidmise ja krediidiriskide vähendamise eesmärgil
vastavalt seadustele). Sellisel juhul teavitame teid andmete avaldamisesest ja üksusest kellele teie
isiklikud andmed avaldame.
6. Isikuandmete edastamine rahvusvahelisel tasandil

2

Kuna internet on üleilmne keskkond, siis toob interneti kasutamine isikuandmete kogumiseks ja
töötlemiseks ülalkirjeldatud viisil paratamatult kaasa andmete piiriülese leviku rahvusvahelisel
tasandil. Seega meie veebilehte lehitsedes ja meile oma isikuandmeid andes nõustute, et töötleme
teie isikuandmeid eespool nimetatud alustel. Kui asute Euroopa Liidus, võidakse teie poolt antud
isikuandmed üle kanda riikidesse (sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse), kus ei ole andmekaitse
seaduseid, mis vastavad Euroopa Liidus kehtivatele. Oleme võtnud tarvitusele vastavad meetmed,
et kohustada USAs asuvaid partnereid kinni pidama Safe Harbour Principles nõuetest, mis
täpsustavad Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud lepingu eeskirju seoses
isikuandmete levitamisega.
7. Küpsised ja Google! veebimajakad
Kui vaatate meie veebilehti, võime salvestada teavet teie arvuti kõvakettale nn küpsisena (see on
põhimõtteliselt väike tekstifail või üksik GIF-fail). Küpsiste abil saame kohandada oma veebilehed
teie huvide ja eelistuste kohaselt. Näiteks võib küpsis sisaldada teavet, selle kohta, millistel
lehekülgedel olete käinud. See võimaldab meil teie järgmise külaskäigu ajal veebilehte teie jaoks
kohandada. Küpsised ei võimalda meil teie arvutile suuremat ligipääsu.
Käesolev veebileht kasutab Google Analytics-it, Google, Inc. („Google“) poolt pakutavat veebi
analüüsimise teenust. Google Analytics kasutab „küpsiseid“ ehk sinu arvutisse paigaldatavaid
tekstifaile, mis aitavad veebilehe külastajate lehel käitumist analüüsida. Küpsiste abil
genereeritud informatsioon sinu veebilehe kasutamise kohta saadetakse Google-le ja see
talletatakse Ameerika Ühendriikides asuvates serverites.
Kui käesoleval veebilehel on aktiveeritud IP-andmete anonüümseks muutmine, lühendatakse Sinu
arvuti IP aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide piirides või muude osapoolte poolt vastavalt Euroopa
Majanduspiirkonna lepingule. Ainult erandjuhtudel saadetakse kogu IP aadress esmalt USA-s
asuvasse Google serverisse ja lühendatakse seal. Käesoleval veebilehel on IP-andmete
anonüümseks muutmine aktiveeritud.
Google kasutab seda informatsiooni käesoleva veebilehe operaatori loal eesmärgiga analüüsida sinu
käitumist antud veebilehel, koostada veebilehe operaatorite tarbeks raporteid veebilehe kasutamise
aktiivsuse kohta ja pakkuda neile muid veebilehe ja interneti kasutamise aktiivsusega seostuvaid
teenuseid.
IP-aadressi, mida sinu veebilehitseja Google Analytics-i jaoks kasutab, ei seostata mitte mingite
muude Google kasutuses olevate andmetega. Võid küpsiste kasutamisest loobuda, tehes oma
veebilehitseja seadistustes vastavad valikud, kuid sellisel juhul ei pruugi sul olla võimalik käesoleva
veebilehe kogu funktsionaalsust kasutada. Võid Google Analytics-i jälgimise all olemisest loobuda ka
nii, et laed alla ja installeerid oma veebilehitsejale Google Analytics Opt-out Browser Add On
rakenduse: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Enamik veebilehitsejaid võimaldab teil küpsised kustutada või saada hoiatuse, enne kui küpsis teie
kõvakettale salvestatakse. Palun vaadake oma veebilehitseja juhiseid või abiekraani, et saada selle
kohta rohkem teada. Kui otsustate aga küpsiseid oma arvutisse mitte lubada, siis ei pruugi te saada
veebilehel teatud teenuseid või võimalusi kasutada.
8. Linkide kaudu teiste veebilehtede külastamine
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Meie veebilehel on hüperlingid veebilehtedele, mida omavad ja hoiavad käigus kolmandad isikud.
Nendel veebilehtedel on oma privaatsuspõhimõtted ja me palume teil tungivalt need läbi vaadata.
Nimetatud põhimõtted reguleerivad isikuandmete kasutamist, mida neile veebilehtedele jätate, kui
seal käite. Me ei võta endale mingit vastutust seoses kolmandate isikute veebilehtede
privaatsuspõhimõtetega ning te kasutate neid veebilehti omal riisikol.
9. IP aadressid
Me uurime külastussuundumusi, sest meid huvitab teabe edukas levitamine oma veebilehtede
kaudu. Meie server loob logifailid, mis sisaldavad sellist infot nagu teie IP aadress, milliseid lehekülgi
vaatasite ja kaua lehel viibisite. Koostame analüüsitarkvara abil aruandeid, mis aitavad meil rohkem
teada saada selle kohta, kuidas oma veebilehti teile meeldivamaks muuta. Me ei kasuta teavet teie
isikuprofiili loomiseks. Logifaile puhastatakse korrapäraselt. IP aadress on number, mille teie arvutile
on määranud teie internetiteenuse pakkuja, et teil oleks internetiühendus. Üldiselt muutub IP
aadress iga kord, kui teie arvuti internetti ühendub. Kui teil on lairibaühendus, siis on võimalik, et me
saame IP aadressi, mis sisaldab tuvastatavat infot. Nii võib juhtuda seetõttu, et teatud
lairibaühenduste kasutamisel teie IP aadress ei muutu ning seda saab seostada teie arvutiga. On
võimalik, et kasutame teie IP aadressi, kogumaks koondteavet seoses veebilehe kasutamisega. Me
saame teie isiku siiski kindlaks teha vaid juhul, kui saame teie IP aadressi siduda teie kui konkreetse
kasutajaga. Selleks on tavaliselt vaja ligipääsu lisateabele, mida me ei otsi.
10. Teie õigused seoses teie isikuandmetega
Teil on õigus küsida meie käest koopiat isikuandmetest, mis meil teie kohta on, ja paluda meil
parandada andmetes leiduvaid vigu või isikuandmed kustutada. Palun saatke oma soov
andmekaitsejuhile aadressil mailto:DataProtection@olympus-europa.com. Me tegeleme teie
päringutega vastavalt seonduvates õigusaktides kehtestatud eeskirjadele.
Lisaks on teil õigus igal ajal esitada pretensioon teie isikuandmete kasutamise kohta. Palun
teavitage meid, kas meie kontaktaadressil või eespool toodud e-posti aadressil.

11. aprill, 2017
SDSA
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