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Käesolev Veebileht kasutab Jälgijaid. Lisateabe saamiseks on Kasutajal võimalik tutvuda 

Küpsisepoliitikaga.  

Andmete kogumise ja töötlemise lisateave 

Õiguslikud meetmed 

Omanikul on õigus kasutaja isikuandmeid seaduslikel eesmärkidel kohtus või võimaliku 

kohtumenetluse eeletappides, mis on seotud käesoleva Veebilehe või sellega seotud Teenuste 

mittesihipärase kasutamisega 

Kasutaja kinnitab, et on teadlik, et Omanikult võidakse avaliku võimu nõudmisel isikuandmete 

avaldamist nõuda. 

Kasutaja Isikuandmete lisateave 

Lisaks käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduvale teabele võib käesolev Veebileht anda Kasutajale 

nõudmisel täiendavat ja kontekstipõhist teavet konkreetsete Teenuste või Isikuandmete kogumise ja 

töötlemise kohta. 

Süsteemilogid ja hooldus 

Käitamise ja hoolduse eesmärgil võivad käesolev Veebileht ja mis tahes kolmanda osapoole 

Teenused koguda faile, mis käesoleva Veebilehega suhtlemist (süsteemilogid) salvestavad ja 

kasutada sel eesmärgil muid Isikuandmeid (nt IP-aadressi). 

Teave, mida käesolev poliitika ei sisalda 

Isikuandmete kogumise või töötlemise kohta on Omanikult mistahes ajal võimalik lisateavet küsida. 

Palun vaadake käesoleva dokumendi alguses olevat kontaktteavet. 

Kuidas „Mitte jälgida“ taotlusi käsitletakse 
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Käesolev Veebileht ei toeta „Mitte jälgida“ taotlusi. 

Et kindlaks teha, kas mõni kolmanda osapoole teenus „Mitte jälgida“ taotlusi kasutab, lugege nende 

privaatsuspoliitikaid. 

Käesoleva privaatsuspoliitika muudatused  

Omanik jätab endale õiguse käesolevas privaatsuspoliitikas igal ajal muudatusi teha, teavitades 

sellest käesoleval lehel oma Kasutajaid ja võimalusel ka käesoleval Veebilehel ja/või - niivõrd kui see 

on tehniliselt ja juriidiliselt võimalik – saates Kasutajatele mistahes Omanikule kättesaadavate 

kontaktandmete kaudu teate. Käesolevat lehte on soovitatav sageli kontrollida, jälgides lehe allosas 

näidatud viimase muudatuse kuupäeva. 

Juhul kui muudatused Kasutaja nõusolekul tehtavaid töötlemistoiminguid mõjutavad, võtab Omanik 

Kasutajalt vajadusel uue nõusoleku. 

Mõisted ja õiguslikud alused 

Isikuandmed (või Andmed)  

Mistahes teave, mis otseselt, kaudselt või seoses muu teabega — sealhulgas isikukood — võimaldab 

füüsilist isikut tuvastada. 

Kasutusandmed 

Käesoleva Veebilehe (või käesoleval Veebilehel kasutatavate kolmandate osapoolte teenuste) kaudu 

automaatselt kogutud teave, mis võib hõlmata: käesolevat Veebilehte kasutavate Kasutajate 

kasutatavate arvutite IP-aadresse või domeeninimesid, URI-aadresse (ühtne ressursiidentifikaator), 

päringu aega, päringu serverile esitamiseks kasutatavat meetodit, vastuseks saadud faili suurust, 

serveri vastuse olekut näitavat numbrikoodi (edukas tulemus, viga jne), päritoluriiki, Kasutaja 

kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi funktsioone, erinevaid külastuse aja üksikasju (nt igal 

Rakenduse lehel veedetud aeg) ja rakenduses järgitava tee üksikasju, viidates külastatud lehekülgede 

külastuste järjestusele ja muudele seadme operatsioonisüsteemi ja/või Kasutaja IT-keskkonna 

parameetritele. 

Kasutaja 



 

 

Käesolevat Veebilehte kasutav isik, kes on Andmesubjekt, kui ei ole sätestatud teisiti. 

Andmesubjekt 

Isikuandmetega viidatav füüsiline isik. 

Andmetöötleja (või Andmeinspektor) 

Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes isikuandmeid vastutava töötleja 

nimel töötleb, nagu on käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud. 

Vastutav Andmetöötleja (või Omanik) 

Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega Isikuandmete 

töötlemise eesmärgid ja vahendid kindlaks määrab, sealhulgas käesoleva Veebilehe toimimise ja 

kasutamisega seotud turvameetmed. Vastutav Andmetöötleja on käesoleva Veebilehe omanik, kui ei 

ole sätestatud teisiti. 

Käesolev Veebileht (või see Rakendus) 

Vahendid, mille abil Kasutaja Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse. 

Teenus 

Tingimustes (olemasolul) ja käesoleval Veebilehel/Rakenduses kirjeldatud käesoleva Veebilehe 

pakutav teenus.  

Euroopa Liit (või EL)  

Kõik käesoleva dokumendi viited Euroopa Liidule hõlmavad kõiki praeguseid Euroopa Liidu ja 

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriike, kui ei ole sätestatud teisiti. 

Küpsis 

Küpsised on Jälgijad, mis koosnevad Kasutaja brauseris salvestatud väikestest andmekogumitest. 

Jälgija 



 

 

Jälgija viitab mis tahes tehnoloogiale – nt Küpsised, unikaalsed identifitseerijad, veebimajakad, 

sisseehitatud skriptid, e-märgendid ja „sõrmejälgede“ võtmine –, mis võimaldab Kasutajaid jälgida, 

näiteks Kasutaja seadmele ligi pääseda või sellesse infot talletada. 

Õigusteave 

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud mitmete õigusaktide sätete alusel, sealhulgas vastavalt 

määruse (EL) 2016/679 (üldine andmekaitsemäärus) artiklitele 13/14. 

Käesolev privaatsuspoliitika on seotud ainult käesoleva Veebilehega, kui selles dokumendis ei ole 

sätestatud teisiti. 

 


