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See teave on oluline, seega loodame, et lugesite seda hoolikalt! 
 
 

ETTEVÕTTE SIA SYFUD 
PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE POLIITIKA 

 
I PEATÜKK 
ÜLDTEAVE 

 
KES ME OLEME JA KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA? 

 
1. Ettevõtte SIA Syfud, registrikood 40203272645, aadress: Ronu tn 6, LV-3401 Liepaja, 

Läti, info@portlite.eu (edaspidi – ettevõte, vastutav töötleja) – austab veebilehte www.portlite.eu 
(edaspidi – veebileht) külastavate isikute (külastajate, klientide või teiste isikuandmete subjektide) 
isiklikku privaatsust, konfidentsiaalsust ja tagab, et veebilehel ja ettevõtte pakutavate teenuste 
kasutamisel esitatud isiklikku teavet kasutatakse vaid alljärgnevalt loetletud eesmärkidel ja et seda 
säilitatakse turvaliselt, tagades organisatoorsed ja tehnilised vahendid. 

2. See privaatsus- ja küpsistepoliitika (edaspidi - poliitika) sätestab, millist andmesubjektide 
teavet ettevõte kogub, kuidas seda töödeldakse, ning üksikisikute andmesubjektide õigused seoses 
teistele osapooltele edastatud isikuandmete kasutamise ja avaldamisega. 

3. Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi rakendatakse iga kord kui külastate veebilehte, 
vaatamata sellele, millist seadet (arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, televiisorit vms) te kasutate, 
seetõttu on oluline poliitika hoolikalt läbi lugeda, sest iga kord, kui külastate veebilehte või esitate 
oma isikuandmeid, peate kinnitama, et olete tingimustega tutvunud ja nõustute, et ettevõte haldab ja 
töötleb neid selles poliitikas ja õigusaktides sätestatud eesmärkidel, vahenditega ja korras. Kui 
külastaja ei ole nende tingimustega nõus, siis palume meie kodulehte mitte külastada, mitte kasutada 
meie sisu ja/või teenuseid ja jätta meile oma isikuandmed esitamata.  

4. Privaatsuspoliitikas kasutuses olevaid mõisteid mõistetakse nii, nagu neid on kirjeldatud 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprillil 2016 määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ja millega tunnistatakse 
kehtetuks Direktiiv 95/46/EÜ (Isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi - GDPR). 

5. Isikuandmete vastutav töötleja on ettevõte SIA Syfud, registrikood 40203272645, 
aadress: Ronu g. 6, LV-3401 Liepaja, Läti, info@portlite.eu. 

6. Ettevõtte andmekaitseametniku kontaktandmed: info@portlite.eu.  
7. Alla 16 aasta vanustel isikutel ei ole lubatud edastada ettevõttele isikuandmeid veebilehe 

kaudu. Isikud, kes on nooremad kui 16 aastased, peavad enne isikliku teabe esitamist saama oma 
vanemate või teiste seaduslike hooldajate nõusoleku. 

8. Ettevõte saab isikuandmeid alljärgnevatest andmete allikatest: 
8.1. andmesubjektilt endalt (kui ta pöördub otse ettevõtte poole, esitab veebilehel päringuid 

teenuste osutamise kohta); 
8.2. isikuandmed saadakse automaatselt, kui andmesubjekt külastab ettevõtte veebilehte 

(küpsised). 
9. Ettevõte edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult lepingute alusel või vastavalt 

seaduses sätestatud juriidilisele kohustusele: 
9.1. esindajatele, kes tegutsevad ettevõtte nimel ja levitavad meie teenuseid teatud 

territooriumidel; 
9.2. andmekeskuste, pilvandmetöötluse, pilveteenuse, veebilehe haldamise ja nendega 

seotud teenuseid osutavatele ettevõtetele, tarkvaraprogramme loovatele, osutavatele, toetavatele ja 
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arendavatele ettevõtetele, infotehnoloogiate taristuteenuseid osutavatele ettevõtetele, sideteenuseid 
osutavatele ettevõtetele; 

9.3. krediit- ja deebetkaardifirmadele, mida kasutatakse meie teenuste osutamisega seotud 
maksetehingute lihtsustamiseks, pankadele ja teistele krediidi- või makseasutustele; 

9.4. ettevõtte professionaalsetele nõustajatele, audiitoritele, õigus- ja/või finantsnõustajatele; 
9.5. muudele ettevõtte teenusepakkujatele (andmetöötlejatele) või alltöövõtjatele; 
9.6. notaritele, kui Teiega sõlmitav leping peab olema sõlmitud notariaalses vormis; 
9.7. kohtutäituritele, õigusabi ja/või võlgade väljanõudmise teenuseid osutavatele 

subjektidele, võla väljanõudeõiguse ülevõtmise subjektidele;  
9.8. reklaami-, turundusteenuseid osutavatele ettevõtetele; 
9.9. arhiveerimise, füüsilise ja/või elektroonilise turvalisuse, varahalduse ja/või muid 

äriteenuseid pakkuvatele ettevõtetele; 
9.10. seaduses sätestatud korras riigiasutustele, muudele asutustele jne.; 
9.11. õiguskaitseasutustele kooskõlas nende esitatud avaldusega või meie initsiatiivil, kui on 

kahtlustusi, et toime oli pandud kuritegu, samuti kohtutele ja muudele vaidlusi lahendavatele 
institutsioonidele; maksuhalduritele; 

9.12. ettevõtte ümberkorraldamise, võõrandamise/omandamise ja/või äri 
võõrandamise/omandamise korral kolmandale isikule, kes omandab äriettevõtte ja töötleb 
isikuandmeid samadel eesmärkidel, mis on nimetatud käesolevas poliitikas. 

10. Juhul, kui ettevõttele esitatakse mitte enda, vaid teise isiku isikuandmed (näiteks 
tuvastatakse kasusaajaks mõni muu isik), teavitage seda isikut käesolevast poliitikast ja selle sisust. 

11. Kui teenustekasutaja on juriidiline isik, kehtib see poliitika füüsilistele isikutele, kelle 
isikuandmed edastab meile juriidiline isik. Kasutaja peab nõuetekohaselt järgima GDPR-i artiklit 14 
ning teavitama andmesubjekte (haldureid, kasusaajaid, esindajaid jne) nende isikuandmete ettevõttele 
edastamisest. 

12. Ettevõte ei rakenda tavaliselt lepinguliste suhete algatamiseks ja elluviimiseks GDPR-i 
artikli 22 alusel automatiseeritud otsuste tegemist. Kui seda protseduuri otsustatakse kohaldada 
üksikjuhtudel, teavitatakse sellest ka andmesubjektile.  

13. Ettevõte töötleb isikuandmeid osaliselt automatiseeritud viisil, et hinnata teatud 
isikuaspekte (edaspidi - profileerimine). Profileerimine rakendub näiteks siis, kui oleme seadusega 
kohustatud tõkestama rahapesu või juhtima finantsriske. 

14. Ettevõte võib laiendada või vähendada oma äritegevuse ulatust, millega võib kaasneda 
kogu või osa äritegevuse müügi ja/või juhtimise üleandmine. Kõik ettevõttele edastatud isikuandmed 
antakse üle koos üleantava äriosaga, kuid uus omanik või kontrolliv isik on kohustatud töötlema 
isikuandmeid ainult käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkidel ja tingimustel. 

 
II PEATÜKK 

MÕISTED 
 

15. Isikuandmed - igasugune teave, mis on otseselt või kaudselt seotud isikuga, mis 
esitatakse ettevõtte veebilehel väljendades huvi teenuste vastu. (Isikuandmed on igasugune teave, mis 
on seotud füüsilise isiku ehk andmesubjektiga, kelle isikusamasus on teada või mida saab otseselt või 
kaudselt tuvastada, kasutades selliseid andmeid nagu isiku eesnimi, perekonnanimi, isikukood, 
asukoht, ühte või mitut isikule iseloomulikku füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, 
kultuurilist või sotsiaalset tunnust (video- ja helisalvestused, veebilehtede profileeritud statistika jne); 

16. Isik – (edaspidi külastajad, kliendid, isikuandmete subjektid) on iga füüsiline isik, kes 
on külastanud veebilehte ettevõtte teenuste kasutamiseks.  

17. Küpsis (inglise keeles cookie) on lühike tekstiline teave (fail), mille veebilehed 
paigutavad neid sirvivate kasutajate arvutitesse või muudesse seadmetesse, et tuvastada kasutaja 
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lõppseade, kui kasutaja veebilehte korduvalt külastab. Olenevalt brauserist säilitatakse seda teavet 
kas väikestes eraldi failides või erinevate veebilehtede salvestatud küpsiste üldfailis.  

 
III PEATÜKK 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED  
 
18. Ettevõte järgib isikuandmete töötlemisel GDPR-i poolt kehtestatud isikuandmete 

töötlemise põhimõtteid: 
 
GDPR ARTIKKEL 5 
PÕHIMÕTTED: 

SISU: 

Seaduslikkuse, aususe 
ja läbipaistvuse 
põhimõte 

Töödeldakse isikuandmeid seaduslikult, täpselt, läbipaistvalt, ausalt ja 
sellisel viisil, et oleks tagatud töödeldavate isikuandmete täpsus, 
isikusamasus ja turvalisus. 

Eesmärgi piiramise 
põhimõte 

Kogutakse selgelt sõnastatud ning seaduslikel eesmärkidel ega 
töödelda edaspidi nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil. 

Võimalikult väheste 
andmete kogumise 
põhimõte 

Kogudes ja töödeldes isikuandmeid järgitakse eesmärgipärasuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet, andmesubjektidelt ei nõuta andmeid, 
mis ei ole vajalikud, ei koguta liigseid andmeid ja neid ei töödelda. 

Õigsuse põhimõte Kogutakse vaid täpseid andmeid, kui vaja, uuendatakse pidevalt. 
Ebatäpsed või mittepõhjalikud andmed parandatakse, täiendatakse, 
hävitatakse või nende töötlemine peatatakse, st tarvitusele võetakse 
kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et isikuandmed, mis ei ole nende 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud, kustutatakse viivitamatult või 
parandatakse.  

Andmete säilitamise 
piirangu põhimõte 

Andmed säilitatakse sellisel kujul, et andmesubjekti isikusamasust 
poleks võimalik kindlaks teha kauem, kui see on vajalik neil 
eesmärkidel, milleks isikuandmeid töödeldakse. 

Usaldusväärsuse ja 
konfidentsiaalsuse 
põhimõte 

Isikuandmeid töödeldakse sel viisil, et rakendades vastavaid tehnilisi 
või organisatsioonilisi meetmeid oleks tagatud isikuandmete 
turvalisus, kaasa arvatud kaitse andmete ilma loata töötlemise eest või 
andmete ebaseadusliku töötlemise eest ja andmete juhusliku 
kaotamise, hävitamise või rikkumise eest. 

Vastutuse põhimõte Ettevõte vastutav selle eest, et järgitaks ülalnimetatud põhimõtteid, ja 
peab suutma tõestada, et neid järgitakse.  

 
IV PEATÜKK 

JURIIDILISED ISIKUANDMETE KOGUMISE PÕHIMÕTTED, EESMÄRGID JA 
KATEGOORIAD 

 
19. Ettevõte töötleb oma teenuste osutamiseks isikuandmeid järgmistel alustel (vastavalt 

GDPR artikkel 6 lõikele 1) ja järgmistel isikuandmete kategooriatel: 
 

Nr. Õiguslik alus: Eesmärk: Kategooriad 
1. Nõusoleku alusel:  Päring „ Võtke meiega ühendust“ 

“ 
ü ees- ja perekonnanimi; 
ü telefoninumber; 
ü e-posti aadress;  
ü teave (info); 

Otseturundus ⃰ (uudiskirjade 
tellimine) 

ü ees- ja perekonnanimi; 
ü e-posti aadress. 
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Küpsised ü riik 
ü ülevaadatud teave 
ü IP-aadress 
ü kuidas sisenesite meie 

veebilehele 
ü millise seadme kaudu 

sisenesite meie veebilehele; 
ü rohkem vaata peatükist 

„Küpsised“ 
2. Nõusoleku alusel - 

sotsiaalvõrgud: 
• LinkedIn 
• Instagram 
• Facebook 

 
 

- suhelda ettevõtte 
sotsiaalvõrgustiku 
külastajatega; 

- vastata külastajate 
päringutele; 

- statistilise teabe kogumise 
eesmärgil; 

- kliendiuuringute, 
turunduskampaaniate, 
turuanalüüside, loteriide, 
konkursside või sarnaste 
toimingute või sündmuste 
läbiviimiseks; 

- vajadusel ettevõtte õigustatud 
huvide kaitsel asutustes ja 
muudel juhtudel. 

- kasutajanimi, kommentaaride 
tegemisel, sõnumid, teated 
ettevõttele; 

- muud tegevus ettevõtte veebilehel, nt. 
veebilehe külastused, statistilised 
andmed kestuse kohta, päringud, 
kommentaarid jne. 

3. Lepingute sõlmimise 
alusel: 

Ettevõtte osutatavate teenuste 
täitmise lepingud (sealhulgas ka 
eellepingud) 

ü ees- ja perekonnanimi; 
ü perekonnanimi; 
ü sünnikuupäev; 
ü isikukood; 
ü aadress (elu- või deklareeritud 

koht); 
ü isikudokumendi nimetus ja 

number; 
ü esindatav isik (suhe esindatava 

isikuga); 
ü telefoninumber; 
ü e-posti aadress. 

 

Teenuste osutamine ettevõttele 

4. Ettevõtte või 
kolmandate isikute 
õigustatud huvide 
elluviimiseks: 

Õigusabinõude esitamiseks ja 
kaitsmiseks ning muude 
õigustoimingute tegemiseks 
kahjude ärahoidmiseks või 
vähendamiseks jne. 

Kategooriad on loetletud õigusaktides. 

⃰Isikuandmete subjektide andmeid töödeldakse nõusoleku, mis on väljendatud esitades oma 
isikuandmeid ja nõustudes töötlema isikuandmeid otseturunduseesmärgil, alusel (GDPR artikkel 6 lg 1 p a)), 
seetõttu teavitame, et andmesubjektil on õigus mitte nõustuda või igal ajal tühistada oma isikuandmete 
otseturunduse eesmärgil töötlemiseks antud nõusolek, kusjuures mittenõustumise motiive ei ole vaja esitada, 
kirjutades e-posti aadressil info@portlite.eu või klõpsates lingile, mis on leitav meie uudiskirjades ja/ 
või teadetes. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta nõusolekul põhinevate andmete töötlemise seaduslikkust, mis 
on tehtud enne nõusoleku tühistamist. 
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20. Kui te ei esita seadusest kinnipidamiseks ja/või lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks 
vajalikke isikuandmeid, ei saa ettevõte teile teenuseid osutada ega muid tehinguid teha. 
 

V PEATÜKK 
ISIKUANDMETE SÄILITAMINE 

 
 21. Kogutud isikuandmeid säilitatakse ettevõttes elektroonilistel andmekandjatel. 
Isikuandmeid säilitatakse tavaliselt seni, kuni lepingulistest suhetest või õigusaktide alusel võib 
tekkida põhjendatud nõudeid. 
 22. Isikuandmete säilitamise tähtajad: 
 22.1. päringute täitmise eesmärgil – 1 aasta päringu täitmise päevast; 
 22.2. otseturunduse eesmärgil – 3 aastat nõusoleku saamise päevast, välja arvatud siis, kui 
külastaja soovib seda tähtaega pikendada; 
 22.3. kõigi lepingute sõlmimise/ täitmise eesmärgil – 10 aastat viimasest kontaktist. 
 23. Säilitamise tähtaegade erandid määratakse paika nii, et need ei rikuks andmesubjektide 
õigusi ja vastaks seaduse nõuetele ja oleks nõuetekohaselt dokumenteeritud. Ettevõte ei säilitada 
üleliigset või mittevajalikku teavet ja tagab, et isikuandmed ja muu kliendiga seotud informatsioon 
oleks alati ajakohane ja õige. Kui isikuandmete säilitamise tähtaeg on lõppenud, isikuandmed 
hävitatakse viisil, mis ei võimalda nende taastamist. 

24. Kuigi ettevõte on juurutanud korralduslikud ja tehnilised vahendid, et kaitsta kogu teavet, 
mida kogutakse teenuste osutamise eesmärgil, tuleb märgida, et mitte ükski veebileht, interneti teel 
teostatav operatsioon, arvutisüsteem või juhtmevaba side pole täielikult turvaline!  

 
VI PEATÜKK 

ISIKUANDMETE SUBJEKTI ÕIGUSED JA NENDE RAKENDAMINE 
 

25. Ettevõtte veebilehe külastajad ja kliendid omavad neid õigusi: 
25.1. Õigus teada (saada informatsiooni), et tema andmeid töödeldakse (õigus teada); 
25.2. Tutvuda oma andmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda); 
25.3. Õigus nõuda andmete parandamist või täiendada isiku mittetäielikke isikuandmeid 

(õigus parandada); 
25.4. Õigus hävitada oma andmed või õigus peatada oma andmete töötlemise toimingud 

(välja arvatud säilitamine) (õigus hävitada ja õigus „olla unustatud“); 
25.5. Õigus nõuda, et ettevõte piiraks isikuandmete töötlemist, kui esineb vähemalt üks 

õigustatud põhjus (õigus piirata); 
25.6. Õigus nõuda, et tema isikuandmed antakse üle teisele vastutavale töötlejale või 

esitatakse otse kliendile mugaval kujul (rakendatakse nende isikuandmete korral, mida esitas klient 
ja mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega lepingu või nõusoleku alusel); 

25.7. Õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, kui andmete töötlemist tehakse 
õigustatud huvides, välja arvatud juhtudel, kui on taoliseks töötlemiseks veenvad seaduslikud 
põhjused või püüdes avaldada, täita või kaitsta õiguslikke nõudeid. 

25.8. Õigus igal ajal võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, kui 
isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel. 

26. Selleks, et viia ellu oma õigusi, edastage taotlus e-posti aadressil info@portlite.eu või 
tulge ettevõttesse, aadressil Roņu iela 6, Liepaja, Läti. (Leedus on taotluse näidisvorm esitatud 
Riikliku andmekaitseinspektsiooni direktori 9. juuli 2018. a. käskkirjaga nr 1T-63(1.12.E):https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f80916c2847711e89188e16a6495e98c?jfwid=oou0h7ihg). 

27. Taotlus peab olema loetav, allkirjastatud, selles peab olema isiku eesnimi, 
perekonnanimi, elukoht, kontaktandmed, et saaks võtta teiega ühendust, ja teave selle kohta, mis 
põhjusel, millised õigused ja mis ulatuses soovitakse ellu viia, ja teave, mil viisil soovitakse saada 
vastust. 
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28. Ettevõte, olles tuvastanud taotluse (kaebuse) esitaja isiku, esitab taotlejale vastuse 
õiguste realiseerimiseks (elluviimiseks) hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates. 
Vajadusel võib seda perioodi pikendada veel kaheks kuuks, võttes arvesse taotluste keerulisust ja 
arvu. Taotluse läbivaatamise kord on sätestatud ettevõtte sisekorras.  

29. Ettevõte jagab teavet isikuandmete töötlemise kohta tasuta. Kui taotlus on põhjendamata, 
korduv või ebaproportsionaalne, võib selle eest võtta ka tasu. 

30. Ettevõte võib mitte võimaldada külastajatel, klientidel tingimusi ülalpool nimetatud 
õiguste rakendamiseks, välja arvatud mittenõustumine isikuandmete töötlemisega otseturunduse 
eesmärgil, kui seadustega sätestatud juhtudel peab olema tagatud kuritegude, ametialase eetika 
rikkumise ennetamine, uurimine ja tuvastamine, samuti andmete subjekti, ettevõtte või teiste isikute 
õiguste ja vabaduste kaitse. 

31. Ettevõtte külastajad ja kliendid võivad isikuandmetega seotud rikkumiste korral 
pöörduda Leedus Riikliku andmekaitseinspektsiooni poole(https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-
ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo) 
(järelevalveasutuste nimekiri vastavalt riigile: https://edpb.europa.eu/about-
edpb/board/members_en), kuid enne kaebuse esitamist soovitame võtta ühendust ettevõttega, et 
saaksite leida õige otsuse. 
 

VII PEATÜKK 
ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA 

 
32. Ettevõte töötleb isikuandmeid Euroopa majanduspiirkonna (edaspidi - EMP) riikides. 

Siiski teatud juhtudel võib isikuandmeid edastada ka väljapoole EMP riike. Tuletame meelde, et mitte 
EMP riikides võib isikuandmetele kehtida väiksem kaitse kui EMP riikides, kuid ettevõte kaalub väga 
põhjalikult tingimusi, milles teie selliseid andmeid hiljem töödeldakse ja säilitatakse pärast 
ülalnimetatud edastamist. 

33. Kui Euroopa Komisjon on otsustanud, et vastav kolmas riik, territoorium või üks või 
rohkem nimetatud sektorite selles kolmandas riigis või vastav rahvusvaheline organisatsioon tagab 
nõuetekohase tasemega isikuandmete kaitse, edastamine toimub samas korras kui EMP sees. Anname 
teada, et teabega, milliste riikide suhtes on vastu võetud Euroopa Komisjoni otsus, saate tutvuda siin: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-
protection-personal-data-non-eu-countries_en. 

34. Muudel juhtudel võtab ettevõte kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada 
isikuandmete turvaline edastamine isikuandmeid töötlevale saajale. Ettevõtte kaasatud vahendid:  

34.1. lepingusse, mis on sõlmitud EMP isikuandmete saajaga, on lisatud konkreetsed 
tingimused turvalise isikuandmete töötlemise kohta;  

34.2. teatud edastamise juhtudel palume isikuandmete subjekti nõusolekut edastada tema 
andmed väljapoole Leedu Vabariigi, EL ja EMP piire. 

 
VIII PEATÜKK 

SOTSIAALSED VÕRGUSTIKUD 
 

Ettevõte püüab erinevate sotsiaalmeedia kanalite kaudu esitleda laia valikut teenuseid/tooteid ning 
vahetada klientidega ideid ja arvamusi olulistel teemadel.  

35. Sotsiaalvõrgustike külastamisel töötleb isikuandmete subjektide teavet konkreetne 
suhtlusvõrgustik ning ettevõte alustab isikuandmete töötlemist siis, kui andmesubjekt külastab 
sotsiaalvõrgustikes SIA Syfud lehte.  

36. Andmetöötluse õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f). Ettevõtte 
õigustatud huvi on vastata sõnumitele või küsimustele ning analüüsida meie kättesaadavust 
sotsiaalvõrgustikes, tutvustada oma tooteid ja teenuseid. Kuivõrd soovite oma päringuga astuda 
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ettevõttega lepingulistesse suhetesse, on sellise töötlemise õiguslikuks aluseks GDPR-i artikkel 6 lg 
1 punkt b.  

37. Ettevõtte poolt sotsiaalvõrgustikes loodud lehti haldavad konkreetsed 
sotsiaalvõrgustikud, mistõttu isikuandmete töötlemisel lähtutakse sotsiaalvõrgustike 
privaatsuspoliitikatest. Mõnede sotsiaalvõrgustike puhul käsitletakse ettevõtet olenevalt 
suhtlusvõrgustike poliitika eesmärgist ja ulatusest vastutava andmetöötlejana. 
 

 
IX PEATÜKK 

KÜPSISED 
 

38. Sellel kodulehel kasutatakse küpsiseid (inglise k cookies) nõusoleku alusel. Kui külastaja 
külastab veebilehte hüpikaknas, on teil võimalus nõustuda kõigi veebilehel kasutatavate küpsiste 
salvestamisega lõppseadmesse. Kui külastaja ei soovi anda nõusolekut ettevõtte veebilehel 
kasutatavate küpsiste salvestamiseks, on võimalik küpsiste haldamise seadetes määrata, milliste 
küpsiste kategooriatega te nõustute. Rangelt kohustuslikud küpsised salvestatakse lõppseadmesse 
sõltumata sellest, kas nõusolek on antud või mitte, kuna ilma nende küpsiste toimimiseta ei ole 
võimalik kasutada kõiki veebilehe funktsioone.  

39. Ettevõte võib kasutada küpsiseid järgmise teabe kogumiseks: IP-aadress, brauseri tüüp, 
demograafilised andmed. 

40. Ettevõte kasutab küpsiste abil saadud teavet järgmistel eesmärkidel: 
40.1. veebilehe funktsionaalsuse tagamiseks; 
40.2. veebilehe kasutamise analüüsimiseks; 
40.3. Veebilehe täiustamise eesmärgil; 
40.4. teenuste arendamise ja suunatud turunduse eesmärgil. 
41. Veebilehel võivad olla kasutuses järgmist tüüpi küpsised: 
41.1. tehnilised küpsised - küpsised, mis on vajalikud veebilehe toimimiseks; 
41.2. funktsionaalsed küpsised - küpsised, mis küll ei ole veebilehtede toimimiseks 

vajalikud, kuid parandavad oluliselt selle toimimist, kvaliteeti ja kasutuskogemust; 
41.3. analüütilised küpsised - küpsised, mida kasutatakse veebilehte külastajate 

navigeerimismeetodite statistilise analüüsi koostamiseks; nende küpsiste poolt kogutud andmeid 
kasutatakse anonüümselt; 

41.4. siht- või reklaamiküpsised - küpsised, mida kasutatakse pakkumiste või muu 
külastajatele huvi pakkuva teabe kuvamiseks. 

41.5. suhtlusvõrgustiku küpsised - küpsised, mis on vajalikud sotsiaalvõrgustiku kontol 
veebilehe teabe kasutamiseks. 

41.6. Küpsiste nimetused, eesmärgid ja säilitamise periood: 
Küpsise 

kategooria 
Küpsise nimetus Küpsise eesmärk Küpsise säilitamise 

periood 

Vajalikud 
küpsised 

CookieConsent Salvestab teavet veebilehel 
külastaja nõusoleku kohta 
küpsiste kasutamiseks või 
küpsiste kasutamisest 
keeldumise kohta. Ilma 
vajalike küpsisteta ei pruugi 
veebileht korralikult 
toimida. 

Kehtib üks kuu. 

Statistikaküpsised 

 

_ga Google Analyticsi 
statistikasüsteemi osa, mis 
salvestab teavet selle kohta, 

Kehtib kaks aastat. 

_ga_# Kehtib kaks aastat. 
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millist veebilehe osa 
külastaja või klient külastab, 
mitu korda külastab, milline 
on külastuse kestus, 
veebilehe teave jne. 

42. Nõusolek küpsiste kasutamiseks antakse järgmistel viisidel: 
42.1. neid kustutamata ja/või muutmata oma veebibrauseri sätteid nii, et see ei aktsepteeriks 

küpsiseid; 
42.2. klõpsates veebilehel lingil (ribal) lingil „Nõustun“. 
43. Veebilehe küpsised saab tühistada igal ajal. Lisateavet küpsiste, nende kasutamise ja 

loobumisvõimaluste kohta leiate aadressilt https://www.allaboutcookies.org/ arba 
https://policies.google.com/technologies/ads. 

44. Teatud juhtudel, eriti tehniliste ja funktsionaalsete küpsiste väljalülitamisel, küpsistega 
mittenõustumine või nende kustutamine võib aeglustada veebilehe sirvimise kiirust, piirata teatud 
veebilehe funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu veebilehele. 

 
IX OSA 

ANDMETE TURVALISUS 

45. Ettevõtte jaoks on oluline kaitsta külastajate ja klientide isikuandmeid, seetõttu nõuab 
ettevõte ka oma andmetöötlejatelt (kolmandatelt isikutelt), et nad järgiksid rangelt Leedu Vabariigi 
isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte ning võtaksid kasutusele kõik korralduslikud ja tehnilised 
meetmed, et kaitsta külastajate ja klientide isikuandmeid nende juhusliku või ebaseadusliku hävimise, 
muutmise, avalikustamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest. 

46. Veebilehel on linke teiste ettevõtete veebilehtedele. Juhime tähelepanu sellele, et ettevõte 
ei vastuta selliste veebilehtede sisu või nende kasutatavate privaatsuse tagamise põhimõtete eest. Kui 
klõpsate viitele ettevõtte veebilehel ja satute teistele veebilehtedele, peaksite eraldi tundma huvi 
nende privaatsuspoliitika vastu. 

47. Ettevõte ei vastuta sündmuste eest, mida ta ei saa otseselt kontrollida. Ettevõte ei 
garanteeri, et külastajate või klientide isikuandmete kaitsmisel ei esine vigu. Ettevõte ei vastuta 
klientide isikuandmete kasutamise ja/või avalikustamise otseste või kaudsete sündmuste ega kahjude 
eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, vigadest, kolmandate isikute volitamata juurdepääsust ja muudest 
teguritest tingitud isikuandmete ohu eest, mida ta ei saa otseselt kontrollida. 

 
XI OSA 

LÕPUSÄTTED 
 

48. Poliitika jõustub selle avaldamise veebilehel päevast. 
49. Ettevõttel on õigus uuendada poliitikat igal ajal. Ettevõte teavitab külastajaid ja kliente 

uuendustest, esitades veebilehel uus poliitika versiooni koos viimaste muudatuste tegemise 
kuupäevaga. Kui külastaja või klient logib sisse või kasutab veebilehel pakutavaid teenuseid pärast 
sellise uuendatud poliitika avaldamist/ saamist, ettevõte loeb, et külastaja või klient on kõigi 
muudatustega nõustunud. Soovitame kontrollida seda regulaarselt. 

50. Poliitika avaldatakse eesti keeles. 
 

Poliitika on uuendatud 11.01.2022. 
__________________ 


