Privaatsuspoliitika viimane muudatus: 31. jaanuar, 2018

PRIVAATSUSPOLIITIKA
Bridgestone Europe NV/SA, Belgia õiguse alusel asutatud äriühing, mille juriidiline aadress
on Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia ja ettevõtte registreerimisnumber
0441.192.820, ning selle tütarettevõtted ja harukontorid, mille juriidilised aadressid on
Euroopa Liidus (edaspidi „meie“ või „me“), töötlevad „teie“ kohta kogutud isikuandmeid.
Kuna me asume Euroopa Liidus, töötleme teie isikuandmeid
kohaldatavatele andmekaitseseadustele ja muudele õigussätetele.

vastavalt Euroopas

See privaatsuspoliitika (edaspidi „poliitika“) teavitab teid sellest, kuidas me teie
isikuandmeid kogume ja kasutame, kuidas te saate selle kasutamist kontrollida ning
kirjeldab meie tavasid, mis on seotud andmete kogumisega rakendustest, mis lingivad või
viitavad sellele poliitikale (nt veebisaidid, arvuti- või mobiilitarkvararakendused,
sotsiaalmeedia ja HTML-vormingus e-kirjad), samuti võrguühenduseta müügi- ja
turundustegevuste kaudu (edaspidi ühiselt „teenused“).
1. Mis on isikuandmed?
Isikuandmed on andmed, mis teid (teenuse kasutajat) otseselt või kaudselt üksikisikuna
tuvastavad, kaudselt, kui see on seotud muu teabega, näiteks teie nime, kasutajanime,
postiaadressi, e-posti aadressi või telefoninumbriga, kordumatu identifitseerimistunnusega
nagu IMEI või MAC-aadress või IP-aadress.
2. Kuidas ja miks me isikuandmeid kogume?
a) Teave, mis te meile annate
Võime koguda teie isikuandmeid teenuste kasutamise kaudu. Igal juhul palutakse teil kas
sõnaselgelt nõustuda oma isikuandmete kogumise ja edasise töötlemiga või vähemalt
teavitatakse teid, et selline töötlemine põhineb muul seaduslikul eeldusel. Kasutame teie
isikuandmeid allpool kirjeldatud eesmärkidel, või eesmärkidel, mis on kirjeldatud teie
nõusoleku taotlemisel. Me ei kogu ega töötle rohkem või muud tüüpi isikuandmeid kui neid,
mis on vastavate eesmärkide täitmiseks vajalikud. Me kasutame isikuandmeid ainult selles
poliitikas sätestatud viisil, välja arvatud juhul, kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete
muul viisil kasutamiseks. Kui me kavatseme kasutada teie isikuandmeid muudel, kui algselt
seatud eesmärkidel, teavitame teid sellest eelnevalt, ja juhtudel, kus töötlemine põhineb
teie nõusolekul, kasutame teie isikuandmeid teistel eesmärkidel vaid teie loal.
Kui tugineme teie isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekul, on teil õigus see igal ajal tagasi
võtta, ilma et see mõjutaks töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.
Iga registreerimisvorm näitab, missuguseid andmeid me kogume – erinevad eesmärgid
võivad nõuda erinevate isikuandmete kogumist, näiteks:
• reklaamteabe saamiseks tuleb teil sisestada oma täisnimi, kodune aadress, e -posti
aadress ja/või telefoninumber;
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• ühel meie võistlusel registreerumiseks ja muudeks kampaaniategevusteks võib olla
vaja sisestada oma täisnimi, kodune aadress, e-posti aadress ja/või telefoninumber;
• rehvidega seotud teabe saamiseks kontaktvormi kaudu meie poole pöördumiseks
võib olla vaja sisestada oma täisnimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber, sõiduki
mark ja mudel, paigaldatud rehvi mark, kategooria ja suurus ning läbisõit;
• kasutajakonto loomiseks meie veebi kaubanduslike vahendite ja rakenduste
kasutamiseks (nt veebipood, kohtumiste kalender, masinapargi haldamise
rakendused, hinnapakkumised jne), võib olla vaja sisestada oma täisnimi, aadress,
telefoninumber, e-posti aadress, kasutajanimi ja parool ning sõiduki üksikasjad,
sealhulgas numbrimärk, auto mark ja mudel, registreerimise kuupäev;
• kasutajakonto loomiseks sotsiaalmeedias, blogides, foorumites, arutelulehtedel ja
uudisteplatvormidel võib olla vaja sisestada nimi, e-posti aadress, kasutajanimi ja
parool;
• eespool nimetatud vahendite edaspidiseks kasutamiseks (nt tellimuse tegemiseks),
võib kasutajal olla vaja esitada täiendavat teavet, näiteks koduse aadressi ja
tellimusteabe.
• Pakkumaks teile tellitud rehvi ja sõiduki haldamise teenuseid, võime taotleda
andmesubjekti nõusolekut juhi käitumisandmete ja geograafilise asukoha andmete
kogumiseks teenuste funktsioonina.
b) Meie teenuste kasutamisest saadav teave
Püüame pidevalt täiustada teie kogemust meie veebisaitidel või kui suhtlete meiega muudel
viisidel.
Võime koguda isikuandmeid suhtluse ja teenuste kasutamise kaudu. Meie kogutavad
isikuandmed võivad sisaldada järgmist:
• Teie tegevus meie veebisaidil ja mobiilirakendustes. Need on andmed teie
sirvimistegevuse kohta (külastatavad lehed ja külastuse kestus, eelistatud keel,
lehel klikitud üksused, lehel viibitud aeg, ostukorvi asetatud üksused, ostetud tooted
ja teenused ning makstud tasu).
• Seadme ja veebibrauseri teave. Need on tehnilised andmed seadme või
veebibrauseri kohta, millega te meie veebisaiti külastate (nt IP-aadress, HTTPpäised ja muud interneti edastusprotokolli signaalid, identifikaatorid, seadme tüüp,
ekraani eraldusvõime, seadme geolokatsioon, operatsioonisüsteem, versioon ja
seadme identifikaatorid, näiteks Apple’i IDFA või Androidi Advertising ID).
• Küpsised, veebimajakad ja muud sarnased tehnoloogiad. Küpsised on

väikesed, harilikult juhuslikult kodeeritud, teie arvutisse või seadmesse paigutatud
tekstifailid, mis aitavad teie brauseril meie veebisaidil liikuda . Veebimajakad on
veebilehele või e-kirjale manustatud väikesed pildid. Harilikult on need teile
nähtamatud, kuid võimaldavad meil kontrollida, kas olete veebilehte vaadanud.
Veebimajakad toimivad üldiselt koos küpsistega ja me kasutame neid kahte samal
viisil. Lisateavet meie veebisaidil kasutatavate küpsiste ja majakate kohta leiate
meie küpsiste poliitikast, sealt leiate teavet ka küpsiste haldamise, konkreetsete
eesmärkide, talletatavate andmekategooriate ning aktiivsusperioodide kohta.
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3. Mida me teie isikuandmetega teeme?
Sõltuvalt teenuste kasutamisest võime näiteks koguda ja kasutada teie isikuandmeid
järgmistel eesmärkidel (edaspidi „eesmärgid“):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

teie registreerimine teenuse kasutajana ning lepinguliste teenuste pakkumine;
seaduste ja eeskirjade järgimine;
meie seaduslike ärihuvide järgimine;
teiega suhtlemine ja taotlustele ning järelpärimistele vastamine;
funktsionaalsuse pakkumine meie veebisaidil ning selle tehniline ja funktsionaalne
haldamine;
tagamine, et teenuste sisu esitatakse teile ja teie seadme jaoks kõige tõhusamal
viisil;
tehingute tegemine klientide, tarnijate ja äripartneritega ning meie toodete ja
teenuste tellimuste töötlemine;
kaebuste ja taotluste töötlemine ja käsitlemine;
turu ning klientide toodete ja teenuste kasutamise uurimine ja analüüsimine (nt
rehvi ja sõiduki andmete anduripõhine analüüs, teie arvamuse küsimine meie
toodete ja teenuste kohta või palve täita küsimustik);
meie toodete ja teenuste hindamine, parandamine ja täiustamine;
sisearhiveerim
ine;
meie toodete ja teenuste või nendega seotud toodete turustamine, sealhulgas teile
teabe esitamine (vaata allolevat jaotist otseturunduse kohta);
meie teenuste kasutamise, toimimise ja jõudluse analüüsimine, arendamine,
täiustamine ja optimeerimine;
klientide analüüsimine ja segmenteerimine vastavalt demograafilistele,
geograafilistele
ja
käitumuslikele
omadustele,
mõistmaks
paremini
(potentsiaalsete) klientide huvisid ja eelistusi ning nendega tõhusamaks
suhtlemiseks;
veebisaitide, võrgu ja süsteemi turvalisuse haldamine;
teiega suhtlemine kolmandate osapoolte sotsiaalmeedias;
meie ning meie veebisaidi teenusepakkujad koostavad meie veebilehel küpsiste ja
veebimajakate kasutamisega veebisaidi kasutamise kohta koondatud statistikat, et
pakkuda teile asjakohast ümbersuunatud reklaami kolmandate osapoolte
platvormidel ja veebisaitidel toodete ja teenuse kohta, mille vastu olete huvi üles
näidanud; kui te ei soovi ümbersuunatud reklaami saada, lugege meie Küpsiste
poliitikat, et saada teavet ümbersuunatud reklaamist loobumise kohta;
võistluste ja/või muude kampaaniategevuste korraldamine;
värbamine (kui olete meile sellekohast teavet esitanud; ning
teie teavitamine teatud muudatustest meie teenustes.

Me ei kogu isikuandmeid, mis ei ole seotud eespool nimetatud või teile muul viisil teatavaks
tehtud eesmärkidega teie isikuandmete töötlemise nõusoleku taotlemisel. Me ei talleta
andmeid kauem kui nendeks eesmärkideks vajalik, või vajaduse korral lepingus või seaduses
kindlaks määratud ajavahemiku.
See tähendab, et kasutame teie isikuandmeid:
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• kuni teie, andmesubjektina, keeldute taolisest töötlemisest (keeldumisvõimalus
esitatakse igas teatises) – juhul, kui töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud
huvi alusel, juhtudel, kui vastuväide on põhjendatud (nt otseturundustegevus, kui
see on kohaldatav);
• kuni õigustatud huvi aegumiseni – juhul, kui töötleme teie isikuandmeid meie
õigustatud huvi tagamiseks, kui vastuväide ei ole põhjendatud, nt kindlustamaks
teie võimalike kohustuste täitmine ning pettuse vältimiseks;
• kuni kehtib juriidiline kohustus – juhul, kui töötleme teie isikuandmeid juriidilise
kohustuse alusel;
• seni, kuni teie soovitud teenus ja/või toiming on lõpetatud või kui loobute
teenusest/toimingust – juhul, kui töötleme andmeid seoses teile esitatavate
teenustega ja muud andmete säilitamise eesmärki ei ole;
• kuni töötlemise nõusoleku tagasivõtmiseni – juhul, kui tugineme kasutaja
isikuandmete töötlemiseks ainult teie nõusolekul ja isikuandmete säilitamiseks
puudub juriidiline huvi (ning nõusoleku tagasivõtmise võimalus esitatakse igas
teatises);
Üldjuhul kustutame teie kohta kogutud isikuandmed, kui need ei ole enam algsete
eesmärkide täitmiseks vajalikud. Kuid meilt võidakse seadusest tulenevate nõuete tõttu
nõuda teie isikuandmete pikemat säilitamist.
4. Teie isikuandmete konfidentsiaalsus ja turvalisus

Kõik teie kohta kogutavad isikuandmed talletatakse meie juhtimise alla kuuluvas turvatud
infrastruktuuris, koos välistarnijate toega, vastavalt selle poliitika 5. jaotises kirjeldatule.

Suhtume andmeturbesse väga tõsiselt. Kohaldame asjakohast turvalisuse taset ja oleme
seega rakendanud põhjendatavaid füüsilisi, elektroonilisi ja haldusmenetlusi, kaitsmaks
kogutavat teavet juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, loata
avaldamise või juurdepääsu eest edastatud, salvestatud või muul viisil töödeldud
isikuandmetele. Meie andmeturbepoliitika ja -menetlused on tihedalt kooskõlas laialdaselt
tunnustatud rahvusvaheliste standarditega ning neid vaadatakse korrapäraselt läbi ja
ajakohastatakse vastavalt vajadusele, et vastata meie ärivajadustele, tehnoloogia
muudatustele ja regulatiivsetele nõuetele. Ligipääs teie isikuandmetele antakse ainult
nendele töötajatele, teenusepakkujatele või meie sidusettevõtetele, kellel on neid vaja
ärilistel põhjustel või kes vajavad neid oma ülesannete täitmiseks.
Muu hulgas optimeerime teie isikuandmete turvalisust:
kasutades vajaduse korral krüpteerimist;
kasutades paroolikaitset;
nõudes kolmandatelt osapooltelt lepingulisi tagatisi;
piirates juurdepääsu teie isikuandmetele vastavalt teadmisvajaduse põhimõttele (nt
saavad teie isikuandmetele ligipääsu ainult töötajad, kes vajavad neid eespool
kirjeldatud eesmärkidel); ja
• rakendades kõiki põhjendatud ettevaatusabinõusid tagamaks, et meie töötajad ja
partnerid, kellel on ligipääs teie isikuandmetele, saavad väljaõppe andmekaitse
•
•
•
•
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nõuete kohta ja töötlevad teie isikuandmeid üksnes kooskõlas käesoleva avaldusega
ja meie kohustustega, vastavalt kehtivatele eraelu puutumatuse seadustele.
Isikuandmetega seotud andmete rikkumise korral järgime kõiki kohaldatavaid rikkumisest
teavitamise seaduseid.

5. Kellele me teie isikuandmeid avalikustame?
Avalikustame teie isikuandmeid ainult allpool toodud põhjustel ja kolmandatele osapooltele.
Rakendame asjakohaseid meetmeid, tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldakse, turvatakse
ja edastatakse vastavalt kohaldatavale seadusele.
a) Bridgestone Group Euroopas
Oleme osa ülemaailmsest organisatsioonist („Bridgestone Group“), mis koosneb mitmest
ettevõttest Euroopas ja väljaspool seda. Teie isikuandmeid võidakse edastada ühele või
enamale Bridgestone Groupi sidusettevõttele Euroopas või väljaspool seda andmete
töötlemiseks ja talletamiseks, pakkumaks teile ligipääsu meie teenustele, pakkumaks
kliendituge, tegemaks otsuseid teenuse täiustamise kohta, sisu arendamiseks ja muude
selles poliitikas kirjeldatud eesmärkide jaoks.
Eeltoodu on rangelt seotud:
• mis tahes teenusega, mida üks Bridgestone’i ettevõtte osutab teisele (asjaomase
töötlemislepingu alusel), või
• asjaoluga, et rohkem kui üks Bridgestone’i üksus otsustab, kuidas teie isikuandmeid
kasutatakse (vastavalt asjakohasele ühise vastutuse lepingule), või
• asjaoluga, et ühest Bridgestone’i üksustest saab antud eesmärgi jaoks teie andmete
vastutav töötleja (nt teie konkreetse nõusoleku alusel).
b) Välised teenusepakkujad
Vajaduse korral volitame andmetöötluslepingute raames teisi ettevõtteid ja üksikisikuid meie
nimel teatud meie teenuseid toetavaid ülesandeid täitma. Näiteks võime andmetöötluse
teenuste jaoks edastada isikuandmeid agentidele, hankijatele või partneritele või saata teile
soovitud teavet. Jagame või muudame sellise teabe välistele teenusepakkujat ele
kättesaadavaks ainult teie taotluse töötlemiseks vajalikus ulatuses. Neil ei ole lubatud seda
teavet kasutada mis tahes muudel eesmärkidel, eelkõige mitte iseenda või kolmandate
osapoolte eesmärkidel. Meie välised teenusepakkujad on lepinguliselt kohus tatud austama
teie isikuandmete konfidentsiaalsust.
c) Ettevõtte üleminek
Seoses mis tahes ümberkorraldamise, restruktureerimise, ühinemise, müügi või muu varade
ülekandmisega (edaspidi ühiselt „ettevõtte üleminek“), edastame teavet, sealhulgas
isikuandmeid, mõistlikus, ja ettevõtte ülemineku jaoks vajaoleval hulgal ning tingimusel, et
vastuvõttev pool nõustub tunnustama teie isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas
kohaldatavate eraelu puutumatuse seadustega. Tagame jätkuvalt mis tahes isikuandmete
konfidentsiaalsuse ning teavitame mõjutatud kasutajaid enne, kui nende isikuandmete suhtes
kohaldatakse teistsugust privaatsusavaldust.
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d) Avalik-õiguslikud asutused
Avalikustame teie isikuandmed avalik-õiguslikele asutustele ainult juhul, kui see on
seadusega nõutav. Vastame näiteks kohtute, õiguskaitseasutuste, reguleerivate asutuste ja
teiste avalik-õiguslike ja valitsusasutuste taotlustele, mille hulka võivad kuuluda ka sellised
asutused väljaspool teie elukohariiki.
e) Muud õiguslikud põhjused
Lisaks võime avaldada teie isikuandmed meie õigustatud huvide kaitsmiseks või kui see on
seadusega nõutav või lubatud või kui annate oma selgesõnalise nõusoleku teie isikuandmete
taoliseks edastamiseks.
f)

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Eriolukordades võib olla vajalik teie isikuandmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu /
Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse (edaspidi „kolmandad riigid“).
Kolmandatesse riikidesse edastamised võivad viidata kõigile selles poliitikas kirjeldatud
töötlemistegevustele. Seda poliitikat kohaldatakse ka juhul, kui me edastame isikuandmeid
kolmandatesse riikidesse, kus kehtib teistsugune andmekaitse tase kui teie elukohariigis.
Isikuandmete edastamine muudesse riikidesse peale nende, mille jaoks Euroopa Komisjon
tegi andmekaitse taseme piisavuse otsuse, nagu
on
loetletud veebilehel
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm,
toimub lepinguliste kokkulepete alusel, kasutades Euroopa Komisjoni vastu võetud
tüüplepingutingimusi ja tagades asjakohased kaitsemeetmed vastavalt kohaldatavatele
seadustele. Kui soovite sobivaid kaitsemeetmeid kontrollida, saate taotleda koopiat aadressil
https://privacy.bridgestone.eu/?language=EN.
6. Otseturundus
Meie teenuste kasutamisel võidakse teilt küsida, kas soovite telefoni, tekstisõnumite, e -posti
ja/või posti teel teatud turundusteavet saada. Sel juhul nõustute, et võime kasutada teie
isikuandmeid, et pakkuda teile teavet meie toodete, kampaaniate ja eripakkumiste kohta,
ning mis tahes muud teavet meie toodete ja teenuste kohta.
Saate igal ajal oma otseturunduse eelistusi muuta, kasutades igas otseturunduse postituses
sisalduvat loobumisvõimalust, pöördudes meie poole vastavalt 12. jaotisele või vajadusel
oma kontoteavet muutes.
7. Isikuandmetega seotud kasutajaõigused
Andmesubjektina on teil teilt kogutavate isikuandmetega seoses konkreet sed juriidilised
õigused. See kehtib kõigi selles poliitikas sätestatud töötlemistoimingute kohta. Austame
teie individuaalseid õiguseid ja tegeleme teie muredega adekvaatselt.
Järgmine loend sisaldab teavet teie seaduslike õiguste kohta, mis tulenevad kohaldatavatest
eraelu puutumatuse seadustest.
• Õigus parandamisele: võite taotleda meilt teie isikuandmeid puudutava teabe
parandamist. Teeme mõistlikke jõupingutusi, et hoida meie valduses või kontrolli all
olevad pidevalt kasutatavad isikuandmed täpsed, täielikud, ajakohased ja
asjakohased, põhinedes kõige uuemal meile kättesaadaval teabel. Asjakohastel
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juhtudel pakume iseteeninduslikke internetiportaale, kus kasutajatel on võimalus
oma isikuandmed üle vaadata ja neid parandada.
• Õigus piiramisele: võite taotleda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui
o

vaidlustate oma isikuandmete õigsuse ajavahemikul, mille jooksul peame
õigsust kontrollima,

o

töötlemine on ebaseaduslik ja taotlete isikuandmete kustutamise asemel
töötlemise piiramist,

o

me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid te taotlete neid juriidiliste nõuete
koostamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks, või kui

o

te keeldute töötlemisest kuni me kontrollime, kas meie seaduslikud alused
alistavad teie omad.

• Ligipääsuõigus: võite küsida meilt teavet teie kohta käivate isikuandmete kohta,
sealhulgas selle kohta, millised isikuandmete kategooriad on meie valduses või
kontrolli all, milleks neid kasutatakse, kust me neid kogusime (kui me ei kogunud
otse teilt) ning kellele neid on avaldatud, kui see on asjakohane. Võite saada meilt
ühe tasuta koopia teie kohta käivatest isikuandmetest. Meil on õigus nõuda
mõistlikku tasu iga järgneva taotletud koopia eest.
• Ülekandmise õigus: teie soovil edastame teie isikuandmed teisele vastutavale
töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav, tingimusel, et töötlemine põhineb teie
nõusolekul või on vajalik lepingu täitmiseks. Oma isikuandmete koopia asemel võite
nõuda isikuandmete edastamisest teie määratud teisele vastutavale töötlejale.
• Õigus kustutamisele: võite taotleda oma isikuandmete kustutamise, kui
o isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkideks, milleks neid koguti või muul
viisil töödeldi;
o

teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete edaspidine töötlemine (vt allpool) ja
teostada seda õigust töötlemise vaidlustamiseks;

o

isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud; välja arvatud juhul kui töötlemine
on vajalik

o

juriidilise kohustuse täitmiseks, mis nõuab meilt töötlemist;

o

eelkõige kohustuslike andmete säilitamise nõuete jaoks;

o

juriidiliste nõuete koostamiseks, täitmiseks või kaitseks.

• Vastuväidete esitamise õigus: võite igal ajal vaidlustada oma isikuandmete
töötlemise teie konkreetse olukorra tõttu, tingimusel, et töötlemine ei põhine teie
nõusolekul, vaid meie või kolmandate osapoolte õigustatud huvil. Sellisel juhul ei
töötle me enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada
mõjuvad õiguslikud põhjused ja ülekaalukat huvi töötlemiseks või juriidiliste nõuete
koostamiseks, täitmiseks või kaitseks. Kui vaidlustate töötlemise, palun täpsustage,
kas soovite oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist.
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• Kaebuse esitamise õigus: kohaldatavate eraelu puutumatuse seaduste väidetava
rikkumise korral võite esitada kaebuse elukohariigi või väidetava rikkumise
toimumisriigi Andmekaitse Inspektsioonile.

Püüame teie taotluse 30 päeva jooksul täita. Tähtaega võidakse siiski pikendada konkreetsete
juriidiliste õigustega seotud konkreetsete põhjuste või teie taotluse keerukuse tõttu.
Teatud olukordades ei pruugi meil olla võimalik õigusnormide tõttu anda teile ligipääsu osale
või kogu teie isikuandmetele. Kui me keeldume teie juurdepääsutaotlusest, teavitame teid
keeldumise põhjusest.
Mõnel juhul ei pruugi me teie isikuandmete põhjal teie taotluses esitatud andmete tõttu teid
selgelt tuvastada Sellistel juhtudel, kus me ei saa teid andmesubjektina tuvastada, ei saa me
täita teie taotlust selles jaotises kirjeldatud seaduslike õiguste täitmiseks, välja arvatud juhul,
kui esitate täiendavat teavet, mis võimaldab teie tuvastamise.
Oma seadusliku õiguse kasutamiseks logige oma taotlus leheküljel:
https://privacy.bridgestone.eu?language=EN.
Võite pöörduda ka otse meie andmekaitse kontaktisiku poole:
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN
Kui te arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub teie seadustest tulenevaid õiguseid, on
teil õigus esitada kaebus andmekaitsejärelvalveasutusele, eelkõige teie alalise elukoha
liikmesriigis, töökohas või väidetava rikkumise kohas.
8. Lingid
Meie teenused võivad aeg-ajalt sisaldada hüperlinke veebisaitidele, mida meie ei kontrolli.
Kuigi teeme kõik endast oleneva tagamaks, et veebisaidil olevad hüperlingid viiksid ainult
sellistele veebisaitidele, mis jagavad meie ohutus- ja konfidentsiaalsusstandardeid, ei
vastuta me nendel veebisaitidel sisestatavate mis tahes andmete kaitsmise või
konfidentsiaalsuse eest. Enne sellistele saitidele andmete sisestamist soovitame lugeda
nende eraelu puutumatuse ja muid sellekohaseid avaldusi.
9. Alaealised
Alla 16-aastased isikud ei tohi anda meile oma isikuandmeid ilma vanema või eestkostja
nõusoleku ja järelvalveta. Ilma selle loata ei soovi me taoliste isikute isikuandmeid talletada,
töödelda ega mis tahes kolmandatele osapooltele edastada. Kui me täheldame alaealiste
isikute isikuandmete tahtmatu kogumise, kustutame sellised andmed põhjendamatu
viivituseta.
10. Tundlikud andmed
Me ei töötle teie kohta käivate isikuandmete erikategooriaid (edaspidi „tundlikud andmed“).
Tundlikud andmed on isikuandmed, mis paljastavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi
arvamusi, religioosseid või filosoofilisi tõekspidamisi, ametiühingusse kuulumist, geneetilisi
andmeid, biomeetrilisi andmeid füüsilise isiku, tervise või füüsilise isiku seksuaalelu või
seksuaalse sättumuse üheselt tuvastamise eesmärgil.
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11. Käesoleva poliitika muudatused
Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi igal ajal meie privaatsustavasid ning seda
poliitikat ajakohastada ja muuta. Seetõttu soovitame seda poliitikat pidevalt jälgida. See
poliitika kehtib alates „viimase muudatuse“ kuupäevast, mis kuvatakse selle lehe ülaosas.
Me käsitleme teie isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas poliitikaga, mille alusel neid koguti,
välja arvatud juhul, kui meil on teie nõusolek neid teisiti kohelda.
Käesoleva privaatsuspoliitika varasemad versioonid on konsulteerimiseks saadaval meie
arhiivis.
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