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VEEBISAIDI PRIVAATSUSAVALDUS &
KÜPSISTEPOLIITIKA
Kehtib alates 25.05.2018

HILDING ANDERS BALTIC AS

2(2)

PRIVAATSUSAVALDUS
1.

EESMÄRGID JA SISU
Hilding Anders Baltic AS (“meie”) kohustub kaitsma teie privaatsust ja isikuandmeid.
Käesolev privaatsusavaldus kirjeldab seda, kuidas me töötleme ja kasutame isikuandmeid,
mida saame teilt, kui te külastate ja kasutate antud veebisaiti, ning kuidas te saate meiega
ühendust võtta, kui teil on lisaküsimusi teie isikuandmete töötlemise kohta meie poolt.

2.

MILLISED ISIKUANDMED KUULUVAD TÖÖTLEMISELE JA MIKS?

2.1

Me kogume ja töötleme teie andmeid kodulehe alamlehelt „Hanked“ – nimi, e-post, firma
nimi ja info lahtrisse sisestatud andmeid, mida te esitate, et saaksime saata teile infot ja
teha omapoolse pakkumise.

2.2

Mõned andmed, mida palume teil esitada kodulehe alamlehel „Hanked“ on kohustuslikud
(tähistatud tärniga) , nagu nimi, e-post ja info päringu sisu kohta. Nende andmete
mitteesitamise korral ei saa meie teie päringule vastata.

3.

MILLISED ON TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED?

3.1

Teie isikuandmete töötlemine eeltoodud 2. jaotises 2.1 toodud eesmärkidel põhineb sellel,
et töötlemine on vajalik teie päringule vastamiseks.

4.

KELLEL ON JUURDEPÄÄS TEIE ISIKUANDMETELE?

4.1

Oleme võtnud kasutusele asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et kaitsta
teie isikuandmeid kaotsimineku, ebaseadusliku juurdepääsu jms eest. Isikute hulk, kes
pääsevad ligi teie isikuandmetele, piirneb üksnes meie töötajatega, kes on seotud teie
päringu töötlemise ja sellele vastamisega.

5.

KUI PIKA AJA VÄLTEL TEIE ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?
Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua kui vajalik, et täita eesmärki, milleks isikuandmeid
kogutakse. See tähendab, et me kustutame teie isikuandmed, kui neid pole enam tarvis teie
päringu töötlemiseks ja meie kliendisuhte haldamiseks.

6.

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

6.1

Hilding Anders Baltic AS, reg. nr 10258395, aadress Loomäe tee 10, Lehmja küla, Rae
vald, Harjumaa, on teie isikuandmete töötlemise vastutav töötleja. See tähendab, et meie
vastutame teie isikuandmete korrektse töötlemise ja asjakohaste seadustega kooskõlas
töötlemise eest. Carmen Froš on andmekaitseametnik ja tema kontaktandmed on
info.baltic@hildinganders.com, tel +372 624 8098.

6.2

Teil on õigus teada, millised isikuandmeid me teie kohta tööteme ja teil on õigus nõuda
endale koopiat sellistest andmetest. Teil on õigus nõuda teid puudutavate ebaõigete
isikuandmete parandamist ja mõnedel juhtudel on teil õigus nõuda, et me teie isikuandmed
kustutaksime (näiteks kui isikuandmed ei ole teiega sõlmitud lepingu täitmiseks enam
vajalikud). Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks konkreetsel
eesmärgil, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kui soovite oma nõusolekut tagasi
võtta, võite meiega ühendust võtta, kasutades jaotises 6.3 toodud kontaktandmeid. Samuti
on teil õigus mitte nõustuda oma isikuandmete teatud töötlemisega ning nõuda oma
isikuandmete töötlemise piiramist. Arvestage, et isikuandmete piiramine või kustutamine
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võib tuua kaasa selle, et me ei ole enam võimelised täitma teiega sõlmitud lepingust
tulenevaid kohustusi. Samuti on teil õigus võtta oma isikuandmed masinloetavas
vormingus välja ja edastada need teisele vastutavale töötlejale.
6.3

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teid puudutavalt isikuandmeid töötleme, või
kui soovite kasutada oma õigusi vastavalt jaotisele 6.2, olete oodatud meiega ühendust
võtma e-posti aadressil info.baltic@hildinganders.com, tavaposti teel eeltoodud aadressil
või telefoni teel numbril +372 624 8098.

6.4

Kui teil on pretensioone või kaebusi seoses meie poolt teie isikuandmete töötlemisega, on
teil õigus esitada asjakohasele andmekaitse järelvalveasutusele pretensioon.

7.

MUUDATUSED
Kui teie isikuandmete töötlemisega seoses tehakse mingeid muudatusi, teavitame teid
neist, avaldades käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate uuendatud versiooni
www.sleepwellbed.com veebilehel.
KÜPSISTE POLIITIKA

8.

KÜPSISED

8.1

Mis on küpsis?
“Küpsis“ on väike tekstifail, mis sisaldab infot, mida salvestatakse teie arvutisse. Küpsiseid
kasutatakse ainult tehnilistel põhjustel ning et lihtsustada teie jaoks veebisaidi kasutamist.
Üks küpsise tüüp, “püsiküpsis”, salvestab faili teie arvutisse pikaks ajaks. Seda saab
seejärel kasutada antud veebisaidi kohandamiseks vastavalt kasutaja valikutele ja
eelistustele. Teine levinud küpsise tüüp on “seansiküpsised”. Veebisaidi külastamiseks
saadetakse seansiküpsiseid teie arvuti ja serveri vahel, et koguda infot. Seansiküpsiseid ei
salvestata, kui sulgete oma veebibrauseri. Lisainfo saamiseks selle kohta, kuidas küpsised
toimivad, külastage veebisaiti www.allaboutcookies.org.

8.2

Milleks kasutatakse küpsiseid veebisaidil www.sleepwellbed.com ?
Meie kasutame kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsised. Need erinevad
kasutuseesmärgi ja salvestusaja poolest.
a) Seansiküpsised salvestuvad ainult ajutiselt veebilehe külastamise ajaks.
Seansiküpsiseid kasutame analüüsi ja statistika jaoks.
b) Püsiküpsised salvestuvad teatud ajaperioodiks, mis võib olla 1 kuust 7 aastani, kuid
soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:
-

veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja
turvalisemat veebisaidi kasutust.

-

veebisaidi turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad teenuseid
kujundada ja parimat kasutajakogemust luua.

-

kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui
tihti meie veebisaiti kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid
otsingutööriistu kasutatakse. Küpsisestatistikat võidakse hankida ka seotud
veebisaitidelt.
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8.3

Lisainfo saamiseks küpsiste kasutamise kohta sellel veebisaidil võtke meiega ühendust
info.baltic@hildinganders.com

8.4

Kuidas saate küpsiste kasutamise välja lülitada?
Kui te ei soovi aktsepteerida küpsiseid, saate muuta oma veebibrauseri sätted, et keelata
automaatselt küpsiste salvestamine või et teavitada teid, kui veebisait soovib salvestada
küpsiseid teie arvutisse. Eelnevalt salvestatud küpsiseid saab kustutada veebibrauseri
kaudu (lisainfot selle kohta leiate altpoolt jaotisest 8.5). Pange tähele, et selle veebisaidi
teatud osad ja funktsioonid nõuavad küpsiste kasutamist ega pruugi toimida, kui küpsised
kustutatakse või keelatakse.

8.5

Kuidas saab kustutada juba salvestatud küpsiseid?
Kui kasutate arvutit ja uusimat brauseriversiooni ning soovite eemaldada küpsised, mis on
juba teie seadmes, võite vajutada korraga klahve CTRL, SHIFT ja DELETE.
Enamkasutatavate brauserite klienditoe lehed leiate siit:
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Mozilla Firefox
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Google Chrome
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Flashi küpsised
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

9.

SOTISAALMEEDIA JA VIDINAD
Veebisaidid võivad kasutada sotisaalmeedia vidinaid, mis võimaldavad kasutajatel ligi
pääseda ettevõtte Hilding Anders Baltic AS veebisaidile erinevatel sotsiaalmeedia
platvormidel (nt Facebook, YouTube, Twitter ja LinkedIn). Lisainfo saamiseks selle kohta,
kuidas ja millist teavet kogutakse sotsiaalmeedia kaudu ning milliseid küpsiseid kasutavad
kolmandad osapooled, soovitame tutvuda iga vastava sotsiaalmeedia platvormi
privaatsuspoliitikaga.

