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ŠKODA ESTONIA / AUTO100 AS 
küpsiste kasutamise põhimõtted 

 

Teave küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate ning sellega seotud 
isikuandmete töötlemise kohta  
 

1. Sissejuhatus 

Tere tulemast ŠKODA EESTI / www.skoda.ee veebisaidile („käesolev veebisait“), mida haldab AUTO 100 AS („me“, 
„meie“, „meid“ või ŠKODA EESTI / www.skoda.ee kui on kohaldatav). Meie õigusalased ja kontaktandmed leiate 
nende põhimõtete lõpust.  

Me kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis pääsevad juurde teabele või salvestavad teavet seadmes, 
mida kasutate käesoleva veebisaidi külastamiseks. Nende põhimõtete hõlpsamaks lugemiseks viitame kõigile neile 
tehnoloogiatele, kasutades väljendit „küpsised“.  

Need põhimõtted annavad teile teavet selle kohta, kuidas küpsised toimivad ja millal, kuidas ja miks meie ja kolmandad 
isikud, kellega koostööd teeme, neid kasutame. Peaaegu kõik küpsised toimivad teie kohta mingis vormis isikliku teabe 
kogumise ja salvestamise viisil, seega kirjeldavad need põhimõtted ka teie isikuandmeid, mida me küpsiste kasutamisel 
töötleme või millele lubame teistel juurde pääseda, samuti teiega seonduvaid andmekaitseõigusi.  

Meie eraldiseisvas privaatsusavalduses pakutakse samaväärset teavet teie isikuandmete töötlemise kohta laiemalt 
seoses käesoleva veebisaidiga.  

Võime neid põhimõtteid aeg-ajalt ajakohastada. Kõik nendes põhimõtetes tehtud muudatused avaldatakse käesoleval 
veebisaidil ja oluliste muudatuste korral teavitame teid sellest sobiva suhtlusmeetodi abil. 

2. Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja? 

 

 

Me seadistame ja loeme teie seadmes mõningaid küpsiseid koostöös ettevõttega ŠKODA AUTO a.s. (ŠKODA AUTO). 
Mõnesid küpsiseid paigaldame ja loeme ainult meie ise ning mõned võivad olla seadistatud kolmandate osapoolte, 
näiteks meie tarnijate või äripartnerite poolt.  Andmekaitseseaduste tähenduses oleme meie ja ŠKODA AUTO kõigi 
nende küpsiste isikuandmete töötlemise „ühised vastutavad töötlejad“, nagu on kirjeldatud jaotistes 5 ja 6, välja 
arvatud juhul, kui nendes küpsiste kasutamise põhimõtetes on selgelt öeldud, et oleme ainsad isikuandmete 
„vastutavad töötlejad“ seoses teatud küpsistega.  

Vastutav töötleja on isik, kes otsustab, miks ja kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Seoses kolmandate isikute poolt 
käesolevale veebisaidile paigaldatud küpsistega võivad need osapooled olla ka teie isikuandmete töötlejad, mis 
tähendab, et neil on seoses saadud isikuandmetega teie ees ka seaduslik vastutus.  Palun vaadake jaotist Kuidas 
teeme koostööd kolmandate isikutega ja töötlemise õiguslikud põhjused lisateabe saamiseks. 

3. Mis on küpsised? 

 

Küpsised on teie seadmesse salvestatud või teie seadme jaoks juurdepääsetavad väikesed failid või muu teave, mis 
aitab meil ja teistel teie tegevuse kohta andmeid koguda. Väljend „küpsised“ võib viidata nii brauseri küpsistele kui ka 
paljudele sarnastele tehnoloogiatele, mille hulka kuuluvad jälgimispikslid / veebimajakad, kohalikud jagatud objektid / 
välkmeküpsised ja juurdepääs seadmeteabele (sh andurid).  Käesoleval veebisaidil kasutatavate küpsiste liikide 
üksikasjad leiate järgmisest jaotisest. 

 

Küpsised võimaldavad meil pakkuda käesoleva veebisaidi põhifunktsioone. Kasutame neid ka eesmärkidel, mis pole 
hädavajalikud, kuid on meile või teile väga kasulikud, sealhulgas teie seadete ja eelistuste salvestamiseks, teie 
juurdepääsuteabe meeles pidamiseks, sihipärase sisu ja turunduskommunikatsiooni pakkumiseks, aitamaks meil 
mõista, milline käesoleva veebisaidi osa on kõige populaarsem, ning analüüsida käesoleva veebisaidi toimimist.  

http://www.skoda.ee/
http://www.skoda.ee/
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4. Mis tüüpi küpsiseid me kasutame? 

 

Kuna küpsised on seotud mis tahes teie seadmesse salvestatud või sellele juurdepääsetava teabega, on neil eri 
vormid. Kasutame järgmist tüüpi küpsiseid: 

 

Brauseriküpsised 

Küpsised võivad tulla meilt („esimese osapoole küpsised“) või kolmandatelt osapooltelt, kelle teenuseid me kasutame 
või kellega koostööd teeme („kolmanda osapoole küpsised“) ja kellel lubame nende küpsiseid seadistada, 
konfigureerides vastavalt käesoleva veebisaidi. Mõnel juhul saame kolmanda osapoole küpsise abil kogutud teabe, 
samal ajal kui kolmas osapool osutab meile teenust ilma seda teavet meiega kogutud kujul jagamata.  

Küpsiseid võidakse kasutada ainult teie sirvimisseansi jaoks („seansiküpsised“) või kauem („püsivad küpsised“).  
Lisateavet iga kasutatava küpsise tüübi kohta leiate allolevast jaotisest. 

 

Analüütilised skriptid on väikesed arvutikoodi jupid, mida on võimalik kasutada kasutajate ja nende tegevuse 

jälgimiseks veebilehtedel. See jälgimine võib olla elementaarne, näiteks selle jälgimine, kas ja millal on kasutaja 
käesolevat veebisaiti külastanud, või täpsem jälgimine, näiteks jälgimine, kas ja millal kasutaja on lisanud sõiduki oma 
nimekirja, valinud proovisõidu või esitanud vormi. Analüütilised skriptid võivad pakkuda kogutud teavet kolmandale 
osapoolele, kes on sageli skripti pakkuja. Need skriptid aitavad meil ka isikupärastada veebisaidil esitatavat sisu ja 
reklaame ning pakkuda teile asjakohaseid pakkumisi teistel veebisaitidel. 

 

Seadme andmed 

Mõnel juhul saab teabele juurde pääseda ja seda teie seadmest lugeda ilma faili seadmesse salvestamata või sellele 
juurde pääsemata.  Kuna see teave on tavaliselt isikuandmed, on üksikasjad esitatud allpool.  

 

5. Milliseid isikuandmeid me küpsiste kaudu saame?  

 

Kasutatavate küpsiste kaudu saame teie kohta järgmist tüüpi isikuandmeid, mis hõlmavad teavet, millele pääseme 
juurde otse teie arvutist, telefonist, tahvelarvutist või muust seadmest ilma faili salvestamata või sellele juurde 
pääsemata: 

 

• küpsiste brauseri andmed: küpsiste identifikaatorid, kellaaeg / kuupäev, valitud teenused / tooted, kas ja 
milliste küpsistega olete nõustunud; 

• seadme andmed: seadme tüüp, ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteemi versioon, brauseri renderdamise 
tuum, selle versioon ja põhiseaded; 

• logiandmed: käesoleva veebisaidi ja otsinguandmete kasutamise aeg ja kestus; 

• asukohaandmed: andmed teie juurdepääsuriigi kohta, nagu teie seade on seda kuulutanud; 

• käitumisandmed: andmed teie Veebilehe kasutuse kohta, mida võime töödelda siis, kui külastate meiega 
koostöö tegemiseks kolmandate osapoolte veebilehti või rakendusi, ning andmed selle kohta, kuidas te 
Veebilehe sisuga suhestute. 

 

Me võime kombineerida teie või teie tegevuse kohta käivaid isikuandmeid muu teabega, mille saame kolmandatelt 
isikutelt või avalikult kättesaadavatest allikatest, kui see on seadusega lubatud. Lisateavet meie kasutatavate 
teabeallikate kohta leiate meie üldisest privaatsusavaldusest. 

 

6. Eesmärgid, milleks me küpsiseid kasutame  

 

Küpsised on äärmiselt levinud tehnoloogia sellise teabe meelde jätmiseks, kuidas kasutajad veebisaitidega suhtlevad 
ja oma seadmeid kasutavad. Valdav osa veebisaitidest kasutab praegu küpsiseid ja neid kasutatakse tavaliselt mitmel 
põhjusel.  

 

Koostöös meie teise ühise vastutava töötleja SKODA AUTOga kasutame küpsiseid järgmistel eesmärkidel:  
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Olulised eesmärgid 

• Rangelt vajalikud küpsised. Need on vajalikud käesoleva veebisaidi oluliste ja põhifunktsioonide, näiteks 
turvalisuse, võrguhalduse, juurdepääsetavuse ja külastajate põhistatistika võimaldamiseks.  Sel põhjusel ja 
kooskõlas andmekaitseseadusega ei nõua me teie nõusolekut nende küpsiste kasutamiseks. Kuid võite need 
keelata, muutes oma brauseri seadeid, kuid see mõjutab käesoleva veebisaidi toimimist, ja üks või mitu 
põhifunktsiooni ei tööta korralikult (või üldse), kui te seda teete. 
 

Kasulikud, kuid mitteolulised eesmärgid 

• Funktsioonid ja eelistused. Need küpsised võimaldavad veebisaidi täiustatud sisu ja funktsioone ning 
võimaldavad meil teie seadeid ja eelistusi salvestada. 

• Täpsem analüütika. Need küpsised võimaldavad meil vaadata rikkalikku ja üksikasjalikku statistikat selle 
kohta, kuidas külastajad käesolevat veebisaiti kasutavad, sealhulgas „kuumakaardistamist“, et tuvastada iga 
saidi ja funktsiooni populaarsust. Need võimaldavad meil käesolevat veebisaiti täiustada, teatades, kuidas te 
seda kasutate.  

• Isikupärastatud pakkumised. Neid küpsiseid kasutatakse teie veebisaidil, muudel meie hallatavatel 
veebisaitidel ja kolmandate isikute veebisaitidel, sealhulgas sotsiaalmeedias, teie huvidest lähtuvate 
isikupärastatud pakkumiste, sisu ja reklaamide kuvamiseks.  
 

7. Teie nõusolek küpsiste ja nendega seotud isikuandmete kasutamiseks 

 

Küpsised ja nendega seotud isikuandmed, mida kasutatakse olulistel eesmärkidel 

Vastavalt andmekaitseseadustele ei küsi me teie nõusolekut nende küpsiste kasutamiseks, kuna need on vajalikud 
käesoleva veebisaidi nõuetekohase toimimise tagamiseks. 

 

Küpsised ja nendega seotud isikuandmed, mida kasutatakse mitteolulistel eesmärkidel 

Salvestame või loeme teie seadmes mitteoluliste eesmärkide jaoks küpsiseid ja töötleme seotud isikuandmeid (või 
lubame seda teha meie kolmanda osapoole teenusepakkujatel ja partneritel), ainult siis, kui olete andnud oma 
nõusoleku ja seda mitte tagasi võtnud. Taotleme seda küpsiste tööriista abil, mis ilmub siis, kui külastate käesoleva 
veebisaidi mis tahes lehte.  

 

Kuidas anda oma nõusolek vähemoluliste küpsiste ja nendega seotud isikuandmete töötlemiseks 

Käesoleva veebisaidi esmakordsel külastamisel palutakse teil esitada oma nõusolek mitteoluliste küpsiste ja nende 
kasutamise tulemusena saadud isikuandmete edastamiseks. Võite nõustuda kõigi vähemoluliste küpsistega, vajutades 
valikule „Nõustu kõigi valikulistega“, või keelduda kõigi vähemoluliste küpsiste nõusolekust, valides „Keeldu kõigist 
valikulistest“.  Teise võimalusena võite küpsistega nõustuda vastavalt nende kasutuseesmärkide individuaalsetele 
kategooriatele. 

Kui te ei anna nende küpsiste jaoks oma nõusolekut, ei kasuta me neid ega töötle nendega seoses isikuandmeid. 
Sellest tulenevalt on teie küpsisega seotud isikuandmete edastamine vabatahtlik ja võite oma nõusoleku igal ajal 
tagasi võtta. Küpsise või sellega seotud isikuandmete igasugune kasutamine enne nõusoleku tagasivõtmist on kehtiv 
ja seaduslik.  Lisateabeks oma andmekaitseõiguste kohta vaadake palun allpool asuvaid jaotiseid Mis on teie õigused? 
ja Kuidas saaksite oma õigusi kasutada?. 

 

Teie nõusoleku kestus 

Teie nõusolek kestab 13 kuud alates kuupäevast, mil te selle meile viimati käesoleva veebisaidi küpsisetööriista 
kasutades andsite. Pärast seda perioodi käsitleb küpsisetööriist teie nõusolekut automaatselt tagasivõetuna. 

 

Kuidas võtta tagasi oma nõusolek vähemoluliste küpsiste ja nendega seotud isikuandmete töötlemiseks 

Võite küpsiste kohta varem antud nõusoleku tagasi võtta kahel viisil, sõltuvalt küpsise tüübist: 

• Kasutades käesoleval veebisaidil kättesaadavaks tehtud küpsisetööriista. Küpsisetööriistale saate igal ajal 
juurde pääseda käesoleva veebisaidi mis tahes lehelt, klõpsates nupul „Küpsiste kasutamise eeskiri“ ja 
tühistades oma nõusoleku, seades vastava küpsisekategooria valiku asendisse „väljas“.  Pange tähele, et 
e-posti jälgimise küpsiseid ei saa selle tööriista abil välja lülitada.  
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• Veebibrauseri seadete kohandamine. S uurem osa veebibrauseritest aktsepteerivad vaikimisi kõiki 
küpsiseid.  Siiski võib teil olla võimalus konfigureerida oma veebibrauseri seadeid nii, et küpsiste teave 
kuvatakse enne salvestamist, või nii, et küpsised kategooriliselt tagasi lükata.  Lisateavet kõige levinumate 
veebibrauserite jaoks saadaolevate küpsisteseadistuste ja nendega seotud muudatuste kohta leiate allolevalt 
asjakohaselt lingil: 

 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences 

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US 

 

Pange tähele, et mis tahes muudatused teie veebibrauseri seadetes kehtivad ainult konkreetse veebibrauseri jaoks, 
mille seadeid olete kohandanud. Kui kasutate seadmes mitut veebibrauserit, peate seadeid muutma iga brauseri ja 
seadme jaoks eraldi. Lisateavet küpsiste kohta võib saada brauseri või operatsioonisüsteemi spikrifunktsioonist või 
teie seadme kasutusjuhendist. 

 

Teie nõusoleku tagasivõtmise järel teie seadmesse salvestatud küpsised ja nendega seotud isikuandmed 

Kui olete tühistanud oma nõusoleku mitteoluliste küpsiste saamiseks, ei pääse käesolev veebisait neile küpsistele 
enam ligi või ei loe neid. Sõltuvalt küpsistest tähendab see, et failid, skriptid, koodid ja muu küpsistega seotud teave 
võib jääda teie seadmesse salvestatuks. Saate neid küpsiseid kustutada, tühjendades oma veebibrauseri seadetes 
küpsised ja sirvimise vahemälu. Sellekohast lisateavet leiate kõigi ülalnimetatud brauserite linkidelt. 

 

Millised on küpsiste ja nendega seotud isikuandmete nõusoleku andmisest keeldumise / tagasivõtmise 
tagajärjed? 

Kui keeldute või tühistate nõusoleku mitteoluliste küpsiste või sellega seotud isikliku teabe kasutamiseks, ei pruugi 
käesoleva veebisaidi vastavad funktsioonid või tunnused korralikult või üldse töötada.  See ei mõjuta käesoleva 
veebisaidi põhifunktsioonide ja -tunnuste kasutamist.  

 

Kui keelate olulised küpsised (või kõik küpsised) oma veebibrauseri seadete abil, ei tööta korralikult või üldse mitte 
üks või mitu käesoleva veebisaidi põhifunktsiooni ja -tunnust, sealhulgas need, mille eesmärk on tagada teie külastuse 
ohutus ja turvalisus. 

 

8. Kuidas teeme koostööd kolmandate isikutega ja töötlemise õiguslikud põhjused  

 

Seadistame ja loeme käesoleval veebisaidil teatud küpsiseid ning saame nende kasutamise kaudu teie kohta isiklikku 
teavet. Kolmandad isikud võivad olla seotud ka küpsiste abil saadud isikuandmete seadistamise, lugemise või 
kasutamisega. 

Nende kolmandate isikute teie isikuandmetega seotud rollid ja vastutus sõltuvad konkreetsetest asjaoludest 
järgmiselt: 

• Meie või kolmas isik võime seadistada teie seadmesse küpsiseid, mis võimaldavad kolmanda osapoole 
andmetöötlejatele juurdepääsu teie isikuandmetele. Kuna aga sellised vastutavad töötlejad töötlevad 
isikuandmeid meie või asjakohaste kolmandate isikute rangete juhiste järgi, oleme meie või asjakohane 
kolmas isik töötlemise vastutav töötleja, kuna kolmandad isikud ei tee mingeid otsuseid teie andmete kohta. 
Kui see kehtib (ja seda enamikul juhtudel), on meil või asjassepuutuval kolmandal isikul teie isikuandmete 
töötlemisega seotud esmane vastutus. 
 

 
 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US
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9. Kui kaua me teie isikuandmeid töötleme ja säilitame? 

Me ei töötle ega hoia isikuandmeid tuvastatavas vormingus vajalikust kauem. 

Töötleme ja säilitame teie isikuandmeid järgmise kestusega: 

• Oluliste küpsiste osas lõpeb teie isikuandmete töötlemine teie sirvimisseansiga, misjärel teie isikuandmed 
kustutatakse (välja arvatud küpsised, mida kasutatakse teie nõusolekueelistuste meeles pidamiseks, mida me 
säilitame ja töötleme 13 kuud alates teie nõusoleku andmise kuupäevast). 

• Kõiki muid küpsistega seotud isikuandmeid töödeldakse seni, kuni nõusolek, mis võimaldab sellist töötlemist, 
tühistatakse või aegub (st enamikul juhtudel 13 kuu pärast), seejärel need kustutatakse. 

Ainsad ülalnimetatud ajavahemike erandid on järgmised: 

• seadus, kohus või järelevalveasutus nõuab, et hoiame teie isikuandmeid kauema ajavahemiku vältel või 
kustutame need varem; 

• olete esitanud juriidilise nõude, kaebuse või mureküsimuse seoses nendes põhimõtetes kirjeldatud 
töötlemistoimingutega; sellisel juhul säilitame teie teavet kuue aasta jooksul pärast selle nõude, kaebuse või 
mureküsimuse kuupäeva; 

• kasutate oma õigust teabe kustutamisele (kui see on asjakohane) ja me ei pea seda hoidma seoses seadusega 
lubatud või nõutavate põhjustega. 

 

10. Kellele edastatakse teie küpsistega seotud isikuandmed või kes saavad neile juurdepääsu? 

 
Avaldame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele või lubame neil sellele teabele juurde pääseda seoses eespool 
nimetatud eesmärkidega.  
 
Meie kolmandate osapoolte teenusepakkujad, agendid ja alltöövõtjad („tarnijad“), äripartnerid, grupiettevõtted ja 
muud kolmandad isikud võivad saada küpsistega seotud isikuandmeid kas otse teilt, meilt või ühelt meie tarnijalt. 
 
Meie tarnijaid saab liigitada järgmiselt:  
 

• reklaamitehnoloogia (Adtech) ja andmevahetustehnoloogia pakkujad; 

• reklaami-, suhtekorraldus-, digi- ja loomeagentuurid;   

• pilvetarkvara süsteemide pakkujad, sealhulgas andmebaaside, e-posti ja dokumendihalduse pakkujad; 

• rajatiste ja tehnoloogiateenuste pakkujad, sealhulgas skannimise ja andmete hävitamise pakkujad; 

• kindlustusandjad ja kindlustusmaaklerid; 

• juriidilised, turva- ja muud professionaalsed nõustajad ja konsultandid; 

• turu- ja kliendiuuringute pakkujad; 

• sotsiaalmeedia platvormid; 

• veebisaitide ja andmete analüüsi/modelleerimise platvormi pakkujad; 

• veebisaitide ja rakenduste arendajad; 

• veebisaitide hostimisteenuste pakkujad. 
 
Enamik meie kasutatavatest tarnijatest on töötlejad, kellega meil on sõlmitud leping, milles nõutakse, et nad hoiaksid 
teie teavet turvalisena ja ei kasutaks seda muul viisil kui meie konkreetsete juhiste kohaselt. Me avaldame neile ainult 
andmed või lubame neile juurdepääsu isikuandmetele, mis on vajalikud nende teenuste osutamiseks. 

Seoses käesoleval veebisaidil kasutatavate küpsistega kasutame eelkõige järgmisi võtmetarnijaid:  

Google 
Käesoleval veebisaidil kasutatakse teenust Google Analytics, mida pakub Google, Inc (Google) ja mis kasutab 
küpsiseid selleks, et analüüsida, kuidas kasutajad seda veebisaiti käsitlevad. Täpsemalt kasutab veebisait järgnevaid 
mooduleid: 
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• Google Analytics – konto staatus ja soorituse jälgimine, publiku kokkuvõte, aktiivsed kasutajad, kasutajate 
uurimine, publiku analüütika, külastuskvaliteet, ostuotsuse tegemise tõenäosus, võrdlusaruanded, 
demograafilised näitajad ja huvid, kasutajavoo aruanne, Adwordsi aruanded; 

 

• DoubleClick Digital Marketing – funktsiooni Campaign Manager integreerimine, taasturundus- ja 
reklaamiaruannete funktsioonide aktiveerimine analüütikas, sisuturunduse optimeerimine, 
otsingumootoriturunduse optimeerimine, veebikiirus; 

 

• AdSense – AdSense’i tarkvara analüütikas, sisu grupeerimine, veebisaidi otsing, sündmused, käitumisvoo 
aruanne, eesmärkide seadmine ja haldamine, eesmärkide voog, omistamine, omandamisaruanded, kasutajate 
käitumine. 

 
Küpsiste poolt veebisaidi kasutamise kohta loodud teavet (sh teie IP-aadress) võidakse edastada Ameerika 
Ühendriikides asuvatesse Google’i serveritesse, kus see talletatakse. 
 
Google kasutab seda teavet, et hinnata külastajate poolt käesoleva veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid sellise 
kasutamise kohta ja pakkuda muid teenuseid, mis on seotud käesoleval veebisaidil toimuvate tegevuste ja interneti 
kasutamisega üldiselt. Google võib seda teavet edastada ka kolmandatele osapooltele, kui seda nõutakse 
õigusaktidega või kui need kolmandad osapooled saadud teavet Google’i nimel töötlevad. Võite veebisaidil küpsised 
keelata vastavalt eespool kirjeldatule või muuta oma veebibrauseri vastavaid seadeid, kuid kui teete seda igat tüüpi 
küpsiste jaoks, ei saa te veebisaidi kõiki funktsioone täielikult kasutada. 
 
Kõigil veebisaitidel Google Analyticsi jälgimisest loobumiseks külastage aadressi 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Üksikasjalikku teavet ülaltoodud moodulite ja Google’i isikuandmete käitlemise kohta leiate aadressilt 
www.google.com/policies/privacy/partners ja http://www.google.com/intl/et/privacy/privacy-policy.html .  

 

Facebook 

Veebisait kasutab analüütilisi küpsiseid, piksleid ja muid ettevõtte Facebook Inc. (Facebook) tehnoloogiaid, mis 
võimaldavad teabe kogumist ja otsimist veebisaidilt ja teistelt veebisaitidelt, kusjuures Facebook võib kasutada seda 
teavet reklaamide mõõtmiseks ja teenuste suunamiseks. Seda teavet võib Facebook kasutada reklaami mõõtmise ja 
sihtmärgistamisteenuste pakkumiseks. 

Kui tühistate oma nõusoleku isikupärastamise küpsiste (nagu on selles eeskirjas kirjeldatud) kogumiseks käesoleval 
veebisaidil oleva nõusolekutööriista abil või keelate küpsiste kogumise oma veebibrauseri seadete abil, lõpetab see 
teabe kogumise ja kasutamise Facebooki poolt, kuid kui teete seda igat tüüpi küpsiste puhul, ei saa te selle veebisaidi 
kõiki funktsioone täielikult kasutada. 

 

LinkedIn  

Käesoleval veebisaidil kasutatakse Microsofti korporatsiooni tütarettevõtte LinkedIn Corporationi (LinkedIn) kerget 
JavaScripti koodijuppi LinkedIn Insight Tag, mis võimaldab teha põhjalikke kampaaniateateid ja avada teadmisi 
veebisaidi külastajate kohta, mis võivad tulla veebisaidi LinkedIn kampaaniate kaudu (nt avastage äridemograafia, 
paigutades LinkedIni andmed veebisaidi külastajate andmetele). Insight Tag võimaldab koguda metaandmeid, nagu 
näiteks IP-aadress, ajatempel ja sündmused, näiteks saidi vaatamised.  

LinkedIini küpsistest saate loobuda oma LinkedIni seadete lehel. Lisateavet Insight Tagi kohta leiate siit: 
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-overview?lang=en. 

 

Muud osapooled 

Võime avaldada teie isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele järgmiselt: 

• mis tahes kolmas isik, kes restruktureerib, müüb või omandab osa meie ärist või varast või osa sellest või 
muul viisil ühinemise, ümberkorraldamise või muu sarnase sündmuse korral; 

• kui oleme kohustatud avaldama või jagama teie teavet, et täita mis tahes õiguslikke või regulatiivseid 
kohustusi või taotlusi, sealhulgas nõudmised politseilt, kohtutelt, reguleerivatelt asutustelt, valitsuselt või 
seotud asutustelt. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Teiste vastutavate töötlejate saadud isikuandmed 

Kui avaldame või lubame teie isikuandmetele juurdepääsu kolmandatele isikutele, kes on ka selle teabe vastutavad 
töötlejad (nt teatud tarnijad, grupiettevõtted või meie äripartnerid), võivad nad selle avaldada või edastada teistele 
organisatsioonidele vastavalt oma andmekaitsereeglitele. Näiteks kehtib see mõningate ülalkirjeldatud tegevuste 
kohta seoses Facebookiga. See ei mõjuta teie andmesubjekti õigusi, nagu on allpool üksikasjalikult kirjeldatud. Kui 
palute meil teie teabe parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist, rakendame mõistlikke meetmeid, et 
edastada see taotlus kõigile sellistele kolmandatele isikutele, kellega oleme teie isikuandmeid jaganud. 

 

Eelkõige avaldame ŠKODA AUTO-le teie isikuandmed ja võimaldame neile juurdepääsu.  Täpsema teabe saamiseks 
selle kohta, kuidas ŠKODA AUTO teie isikuandmeid käitleb, külastage selle privaatsusavaldust aadressil 
http://www.skoda-auto.com/data-privacy. 

 

11. Teie isikuandmete allikas  

Kogu käesoleval veebisaidil küpsiste abil saadud isiklik teave saadakse otse teilt. Me võime seda teavet saada 
kolmandalt isikult, kui me pole teie seadmes küpsist seadistav pool. 

 

12. Teie isikuandmete edastamine välismaale 

Teie küpsistega seotud isikuandmeid võidakse edastada väljaspoole ŠKODA EESTI / AUTO 100 AS-i ja Euroopa 
Majanduspiirkonda (EMP), kui annate meile selleks oma sõnaselge nõusoleku või kui tagame ülekantavate andmete 
andmekaitseks piisavad kaitsemeetmed. 

Seoses Google Analyticsiga ja/või analüütiliste, turundus- ja sotsiaalmeedia küpsiste ning muude ülalkirjeldatud 
veebitehnoloogiate, näiteks Facebooki pakutavate tehnoloogiate kasutamisega saadetakse teie isikuandmed pärast 
andmete edastamist USA-s asuvatele ettevõtetele ja salvestatakse Ameerika Ühendriikides (USA) asuvatesse 
serveritesse. Pange tähele, et selline edastamine võib ohustada teie andmetöötlust kaitse piisavuse otsuse ja 
asjakohaste kaitsemeetmete puudumise tõttu. Eelkõige võivad USA ametiasutused jälgida andmete edastamist ja 
töötlemist meie partnerite poolt USA-s ning seepärast võivad teie andmetele juurde pääseda USA luureagentuurid 
või föderaaluurijad. Pealegi ei ole USA-välistel isikutel riikliku julgeolekuagentuuri või USA luuredirektori teostatud 
jälitustegevuse vastu võitlemiseks samu võimalusi. Lõpuks ei ole USA-l ühtegi järelevalvealase tegevuse eest 
vastutavat asutust. USA osariikidel on andmekaitsega seotud järelevalvevolituste osas erinevad kontaktpunktid 
spetsiaalse kohtuga, mis tegeleb välisluure järelevalve küsimustega. 

Kui edastame teie teabe teistesse riikidesse väljaspool Eestit ja EMP-d, teeme kõik selleks, et tagada asjaomaste 
turvameetmete rakendamine eesmärgiga kindlustada teie privaatsusõiguste jätkuv kaitse, nagu on kirjeldatud 
käesolevates põhimõtetes. Nende toimingute raames tehakse järgmist: 

• tagatakse, et Eesti / EMP riigid, kuhu ülekandeid tehakse, on asjakohaste asutuste hinnangul teie 
isikuandmeid andmekaitseseaduse kohaldamisel piisavalt kaitsnud; 

• kehtestatakse lepingulised kohustused teie isikuandmete saaja suhtes, kasutades selleks asjakohaste 
asutuste ametlikult välja antud sätteid. Kasutame neid sätteid, et tagada teie andmete kaitse, kui edastate 
oma isikuandmeid meie tarnijatele väljaspool Eestit ja EMP-d;  

• tagatakse, et adressaadid on liitunud rahvusvaheliste raamistikega, näiteks ELi-USA andmekaitseraamistikuga 
Privacy Shield, mille eesmärk on kindlustada asjakohane kaitse.  Loodame, et Google’i ja Facebooki liitumisel 
andmekaitseraamistikuga Privacy Shield tagatakse, et ülekanded neile on USA-s kaitstud.  

Meie paigaldatud kaitsete kohta lisateabe saamiseks ja asjakohaste dokumentide koopiate saamiseks võtke meiega 
ühendust, kasutades nende põhimõtete lõpus esitatud kontaktandmeid. 

Kui kasutate käesolevat veebisaiti ajal, mil viibite väljaspool ŠKODA Eesti / AUTO 100 AS-i ja EMP-d, edastatakse 
teie teave väljaspoole neid piirkondi, et saaksite käesolevat veebisaiti kasutada. 

 

13. Automaatne otsustamine 

Me ei näe ette, et igasugune töötlemine otsuste tegemiseks, millel on teile juriidiline või oluline mõju, viiakse ellu 
puhtalt automatiseeritud vahenditega, kuid me ajakohastame neid põhimõtteid ja teavitame teid, kui nimetatud 
seisukoht muutub. 
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14. Muu teave 

Teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, avalikustamise muutmise või hävitamise eest oleme võtnud 
käesoleva veebisaidi kaudu kogutud teabe kaitsmiseks ja turvamiseks kasutusele asjakohased organisatsioonilised ja 
tehnilised meetmed, sealhulgas füüsilised, elektroonilised ja haldusprotseduurid.  
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Mis õigused teil on? 

Teil on andmekaitseseaduste kohaselt järgmised õigused: 

    

Pääseda juurde teabele, mis 
meil teie kohta on. 

Tühistada küpsiste või teabe 
töötlemise nõusolek (kui me 

sellele toetume). 

Parandada või ajakohastada 
oma andmeid. 

Oma teavet kustutada (kui 
meil pole seaduslikku põhjust 

selle jätkamiseks). 

    

Piirata oma teabe edasist 
töötlemist. 

Edastada oma teavet 
masinloetavas vormingus 

iseendale või teisele 
vastutavale töötlejale. 

Esitada vastuväiteid 
töödeldud teabe kasutamise 
osas (välja arvatud juhul, kui 

meil on ülekaalukas seaduslik 
põhjus) õigustatud huvide 
alusel või otseturunduse 

eesmärgil. 

Olla kindel, et teie suhtes ei 
tehta automaatseid otsuseid, 
millel on teile märkimisväärne 

mõju. 

 

 

Kuidas saate oma õigusi kasutada? 

Kui teil on selle poliitika, meie isikuandmete edastamise kohta üldiselt või seoses teie andmekaitseõigustega seotud küsimusi, 
võite pöörduda ŠKODA Eesti / AUTO 100 AS-i ja ŠKODA AUTO poole, kasutades järgmist teavet: 

ŠKODA Eesti/AUTO 100 AS 

   

E-kirja teel  

info@auto100.ee  

Telefoni teel: 

+372 680 8280 

Posti teel: 

AUTO 100 AS 
Reg. kood: 111 272 64 
Mustamäe tee 16, Tallinn, 10617 
Eesti 
 

Seoses teie õiguste kasutamisega võib ŠKODA Eesti / AUTO 100 AS nõuda mõistlikku tasu, võttes arvesse ilmselgelt alusetute 
või ülemääraste taotluste halduskulusid. 

 

ŠKODA AUTO  

   

Veebi teel: 

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/ 

E-kirja teel: 

DPoffice@skoda-auto.cz 
 

Posti teel: 

ŠKODA AUTO a.s. 
Andmekaitseamet 
tř. Václava Klementa 869 
Mladá Boleslav II 
CZ 293 01 Mladá Boleslav 

 

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
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Seoses teie õiguste kasutamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu, võttes arvesse ilmselgelt alusetute või 
ülemääraste taotluste menetlemise halduskulusid. 

 

Võtke ühendust meie andmekaitsemeeskonnaga 

 

Nende põhimõtete või üldiselt teie isikuandmete kaitsega seotud 
küsimuste korral võite pöörduda andmekaitsehalduri poole aadressil 
ŠKODA Eesti / AUTO 100 AS või ŠKODA AUTO 
andmekaitseametniku (DPO) poole. 

  

 
 
https://www.skoda.ee/muu/isikuandmed#anchor-
M26-987443d2 
 

  info@auto100.ee 

 

 
  

 
 

  

 
 
http://www.skoda-auto.com/data-privacy/ 

 
 dpo@skoda-auto.cz  

 

Kaebuse esitamine 

Kui te ei nõustu sellega, kuidas ŠKODA Eesti / AUTO 100 AS või ŠKODA 
AUTO teie isikuandmeid töötleb või käsitseb, on teil õigus esitada kaebus 
ŠKODA Eesti / AUTO 100 AS-le, ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule 
või järelevalveasutusele. 

 

ŠKODA Eesti / AUTO 100 AS 
Reg. kood: 111 272 64 
Mustamäe tee 16, Tallinn, 10617 
Eesti 
 

 +372 680 8280 

 
www.auto100.ee 

 

   

TŠEHHI VABARIIK 
Isikuandmete kaitse amet 
Pplk. Sochora 27 
CZ 170 00 Praha 7 

 +420 234 665 111  

 http://www.uoou.cz/en 

 

 

https://www.skoda.ee/muu/isikuandmed#https://www.skoda.ee/muu/isikuandmed
https://www.skoda.ee/muu/isikuandmed#https://www.skoda.ee/muu/isikuandmed
mailto:dpo@skoda-auto.cz
http://www.uoou.cz/en

