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Privaatsuspõhimõtted
1.

Sissejuhatus

Selle privaatsusavalduse (edaspidi avaldus) eesmärk on anda teile põhjalik ülevaade sellest, kuidas
Motoral Eesti AS (edaspidi Motoral) töötleb seoses selle veebilehe kasutamisega (edaspidi veebileht)
kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi GDPR) teie andmeid (edaspidi isikuandmed).
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 alusel loetakse Motorali vastutavaks töötlejaks ja Teid, lehe
külastajat, andmesubjektiks.

2.

Teabe kogumine ja kasutamine

Kui külastate veebilehte ainult teabe saamise eesmärgil, siis piirnevad meie poolt teie kohta kogutavad
isikuandmed ainult veebilehitsemiseks vajalike andmetega (vt 3. peatükk).
Kui kasutate veebilehte Motorali teenuste kasutajaks registreerimiseks, siis lisaks eelmises lõigus
nimetatud teabele kogume ja seega töötleme me järgmisi isikuandmeid:
1. ees- ja perekonnanimi;
2. telefoninumber ja e-posti aadress;
3. elukoha aadress.
Pärast süsteemis registreerumist saab teist klient ja teile kohaldatakse kliendi privaatsuspõhimõtteid.

3.

Küpsised ja logiandmed

Veebileht kasutab teabe kogumiseks ja teile kohandatud kasutuskogemuse pakkumiseks küpsiseid.
Küpsised on nutikad tekstifailid, mille veebilehed kannavad teie arvutisse, et teie brauserile jääks meelde

teie poolt sellele veebilehele tehtud viimase külastuse andmed. Teie arvuti jagab küpsises olevat teavet
ainult konkreetse veebilehega, millelt küpsis pärineb ja ükski teine veebileht ei saa seda teavet küsida.
Veebileht kogub ja säilitab ajutiselt teatud teavet (nagu domeen, millelt te veebilehte külastate, teie
IP-aadress, teie külastuse kuupäev ja kellaaeg või selle veebilehe URL, millelt te tulite juhul, kui
klõpsasite sellel olevale lingile, mis teid veebilehele juhatas) teie külastuse kohta, kuna see aitab Motoralil
oma veebilehe sisu ja kujundust teie vajadustega paremini vastavusse viia.
Küpsised pannakse teie seadmesse ainult pärast seda, kui olete selleks oma nõusoleku andnud ja te võite
anda oma brauserile käsu kõikidest küpsistest keelduda või märku anda, kui küpsiseid saadetakse. Kui te
aga küpsistest keeldute, siis võib juhtuda, et teil ei ole võimalik veebilehe mõnesid osasid kasutada.
Veebileht võib samuti kasutada kolmandate isikute analüüsiteenuseid (nagu Google Analytics), et koguda
ülalmainitud teavet analüüside jaoks. Kui soovite rohkem teavet Google Analyticsi ja teabe kohta, mida
need
vahendid
meil
koguda
võimaldavad,
siis
klõpsake
järgmisel
lingil:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.Võite oma brauseris kasutada Google
Analyticsist loobumise lisandmoodulit, kui soovite, et Google Analytics ei saaks teavet teie
veebilehitsemise kohta.

4.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Küpsised kehtivad tavaliselt lühikest aega. Liigist olenevalt võidakse need luua leheküljele sisenemise
ajal ja nad kaotavad kehtivuse pärast veebilehe akna sulgemisest (näide: seansi toetamiseks vajalik
standardne küpsis) või kahe aasta pärast (näide: Google Analyticsi poolt kasutatavad küpsised).

5.

Facebook

Motoralil on Facebookis oma lehekülg, mis võimaldab meil saada anonüümset statistikat Facebook
Insightsi (https://www.facebook.com/policy) kaudu. Facebook Insights on vahend, mis aitab meil mõista
kuidas Facebooki kasutajad leheküljega suhtlevad ja mille jaoks Facebook rakendab lisandit Page Insights
Controller Addendum (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).
Lisaks sellele, kui saadate meile meie Facebooki lehekülje kaudu sõnumi, saame me ligipääsu teie ees- ja
perekonnanimele (kui teie Facebooki kasutajanimi on sama, mis teie nimi), aga me ei kasuta neid
isikuandmeid muul moel kui Facebooki kaudu teie päringutele vastamiseks.

6.

Töötlemise seaduslikkus

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel alustel:
●

Meie õigustatud huvi äritegevusega tegeleda.
○ Veebileht: ettevõtte esitlemine maailmas ja äritegevuse osaline juhtimine veebilehe
haldamise kaudu.
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○

●

7.

Facebook: ettevõtte esitlemine, sellise esitlemise optimeerimine kolmandate isikute jaoks
ja teie sõnumitele vastamine.
Teie nõusoleku alusel, mille te annate sellega, et lubate oma seadmesse küpsiseid installeerida.
Lisateavet leiate siit: http://www.youronlinechoices.com.

Millised on teie õigused?

Andmesubjektina on teil õigus:
● pääseda soovi korral ligi oma andmetele ja saada neist koopiaid;
● nõuda Motoralilt vale või puuduliku teabe parandamist;
● nõuda Motoralilt oma andmete kustutamist või nende töötlemise lõpetamist näiteks juhul, kui
andmeid ei ole enam vaja sel eesmärgil, milleks neid töödeldi;
● esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise suhtes, kui Motorali õiguslik alus töötlemiseks
● tugineb ettevõtte õigustatud huvele; ning
● saada meile antud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval
kujul.

8.

Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie isikuandmeid seoses veebilehe kasutamusega kasutatakse, siis
saatke need e-postiga aadressile info@motoral.ee.
Kui te arvate, et Motoral rikub teie andmekaitseõigusi, on teil võimalik esitada kaebus Eesti Andmekaitse
Inspektsioonile, mille kontaktandmed on:
Tatari 39
10134 Tallinn
Eesti
http://www.aki.ee
info@aki.ee
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