Privaatsuspoliitika
Aviko peab kõigi veebilehelt teavet saavate klientide ja külastajate
privaatsust ja andmekaitset oluliseks. Seetõttu on Aviko rakendanud vajalikke
korralduslikke ja tehnilisi turvameetmeid, mis kaitsevad teie isikuandmeid ja
vastavad isikuandmete kaitse õigusaktide nõuetele. Kõiki andmeid, mida
Aviko kogub meie toodete või teenuste pakkumisel, töödeldakse kooskõlas
üldise andmekaitse määrusega, mis jõustub kogu EL-is alates 25. maist 2018.
Tahame oma privaatsuspoliitikaga veenduda, et teie jaoks oleks selge,
milliseid isikuandmeid Aviko töötleb ja mis selliste andmetega edasi saab.
Käesolev privaatsusprintsiip kehtib kõigi teie isikuandmete töötlemise kohta
Aviko poolt või meie nimel ning pakub teavet meie privaatsuseeskirjade ning
organisatsiooniliste ja tehniliste turvameetmete kohta, mida me võime seoses
isikuandmetega rakendada, kui kasutate Aviko veebilehti või võtate Avikoga
ühendust. Me võime käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Me
avaldame kõik muudatused oma veebilehel, seega külastage seda
regulaarselt, et saaksite kõigi uuendustega kursis olla.
1. Milliseid isikuandmeid me kogume?
Aviko veebilehtede kasutamisel võime koguda teie kohta erinevaid
isikuandmeid. Selliseid andmeid võite esitada meile siis, kui täidate meie
veebilehel kaebuse vormi, teete tagasihelistamise taotluse või võtate meiega
mõnel muul põhjusel ühendust. Isikuandmeid, mida esitate meie kodulehte
kasutades, võidakse koguda automaatselt.
Isikuandmed, mida me võime teie kohta koguda, võivad sisaldada
alljärgnevat: teie nimi, sugu, (mobiil)telefoninumber, e-posti aadress, tänav,
majanumber, postiindeks, asukoht, äriettevõtte andmed (nt teie tööandja või
teie tööandja kontaktandmed), huvid või eelistused, mida võite mainida, ning
teave veebilehe külastamise kohta (nt teenusepakkuja, brauseri tüüp,
kodulehel avatud lingid, külastuse aeg). Teatud isikuandmeid võime hankida
küpsiseid kasutades. Küpsised on tekstifailid, mida brauser “mäletab” ja
veebilehekülje taotlusel teie arvutis salvestab. Küpsise abil, mis toimib mälu
abiüksusena, võib veebilehekülg kindlat teavet meeles pidada, et seda ei
peaks enam uuesti sisestama.
2. Miks me teie isikuandmeid kogume?
Peamiselt kogume teie isikuandmeid tavapäraste äritegevuste huvides.
Samuti võime kasutada teie isikuandmeid meie toodete müügiks ja teenuste
osutamiseks, sealhulgas nende finantstöötlemiseks. Samuti võime teie
andmeid kasutada selleks, et anda teile teavet ja säilitada teiega suhteid.
Veebilehe edasise optimeerimise huvides võime teie isikuandmeid kasutada
ka külastajapõhiste siseanalüüside läbiviimiseks. Samuti võime teie
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isikuandmeid kasutatakse ainult ülalnimetatud ja kirjeldatud eesmärkidel või
nendega kooskõlas olevatel eesmärkidel. Aviko kogub teie isikuandmeid kas
teie nõusoleku alusel või seetõttu, et andmed on vajalikud lepingu
sõlmimiseks, või seetõttu, et meil on mõistlik huvi vastavalt käesolevas
privaatsuspoliitikas sätestatule, või seetõttu, et oleme seadusejärgselt
kohustatud seda tegema.
3. Kellel on ligipääs teie isikuandmetele?
Teie isikuandmeid kasutatakse ainult vajalikul määral ja üksnes Aviko
töötajate või Aviko poolt määratud kolmandate töötajate poolt. See hõlmab
kontserni kõigi ettevõtete töötajaid ja kolmandate osapoolte töötajaid, kui
nad töötlevad andmeid kas Aviko nimel või Aviko sätestatud eesmärkide
täitmiseks. Aviko nõuab, et nimetatud kolmandad osapooled rakendaksid
sama rangeid turvameetmeid nagu me ise oleme rakendanud. Kuni teie
isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa majanduspiirkonda (edaspidi
“EMP”), on õiguslikud nõuded selliseks andmevahetuseks täidetud. Välja
arvatud eelpool nimetatud osapooled, ei tee Aviko teie isikuandmeid
teatavaks kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik
juriidiliste kohustuste täitmiseks.
4. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?
Aviko
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turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata ligipääsu, kaotamise,
kustutamise, avalikustamise ja ebaõige kasutamise eest ning jälgida teie
isikuandmete täpsust ja terviklikkust. Nimetatud meetmeid hinnatakse
regulaarselt ja vajadusel neid ajakohastatakse.
5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
Aviko säilitab teie isikuandmeid ainult senikaua, kui see on vajalik käesolevas
privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide täitmiseks. Kui Aviko töötleb
isikuandmeid teie nõusoleku alusel, saate sellisest nõusolekust alati loobuda.
Andmeid, mida esitate meile eesmärgiga ise meilt andmeid saada, kasutame
ainult ühekordselt teabenõude täitmiseks. Statistilistel eesmärkidel võib Aviko
teie isikuandmeid säilitada kauem, kui see on tingimata vajalik, kuid
rakendab täiendavaid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et tagada andmete
minimeerimise põhimõte.
6. Kuidas saate oma õigusi rakendada?
Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta Aviko poolt või kui
soovite näha oma isikuandmeid, mida Aviko on töödelnud, või soovite
andmeid kustutada, parandada või muuta, või kui soovite andmete töötlemise
suhtes vastuväiteid esitada või kasutada oma õigust andmetöötlemist piirata,
võite Avikoga kontakteeruda kodulehelt leitava kontaktvormi kaudu. Reeglina

vastab Aviko teie soovile ühe kuu jooksul. Kui teil on kaebus isikuandmete
töötlemise kohta Aviko poolt või nimel, võite esitada kaebuse Madalmaade
andmekaitseasutusele.
7. Lingid kolmandatele kodulehtedele
Meie koduleht sisaldab nii Avikoga seotud kui ka Avikoga mitte seotud
kodulehtede linke. Kontserni ettevõtete kodulehed võivad sisaldada erinevaid
eeskirju ja eritingimusi. Lisaks võivad kolmandad, Avikoga mitte seotud
kodulehed kasutada erinevaid privaatsussätteid. Enne teabe avaldamist
kolmandatele osapooltele on teie kohustus nimetatud privaatsussätetele
tähelepanu pöörata ja neid kontrollida. Aviko ei vastuta privaatsussätete eest,
mida kohaldatakse Avikoga mitte seotud kodulehtedele.
8. Muudatused ja kontaktandmed
Teie enda huvides on olla Aviko privaatsus- ja infoturbepoliitika
muudatustega kursis. Me avaldame nimetatud muudatused oma veebilehel.
Kui me nimetatud poliitikat muudame, siis juhime teie tähelepanu sellele
hüperlinkide kaudu.
Kontakt:
Aviko B.V.
Postbus 8
7220 AA Steenderen (The Netherlands)
Tel nr: 0031 (0)575 458 200

