Lisa 1- Teave isikuandmete töötlemise kohta

Vastavalt andmekaitsealastele õigusaktidele on AS Sweconil kohustus isikuandmete eest
vastutavana teavitada, milliseid isikuandmeid raamlepinguga seoses töödeldakse.

Käesolev teave on suunatud Kliendile, kui Kliendiks on eraisik või füüsilisest isikust ettevõtja.
Kui Kliendiks on ettevõte, on Kliendi kohustus jagada teavet AS Sweconi poolt töödeldud
andmete kohta kõikide Kliendi töötajatega.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?
Töödeldakse andmeid nagu näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress,
isikukood, piirsumma, majanduslik seis, kliendinumber, kõnetlussõna, andmed
valikukriteeriumite kohta näiteks seadme omamise kohta, seadme registri andmed, seadme
seadistamise andmed, parandus- ja hooldustööde ajalugu, kasutusmuster, klientide rahuloluga
seotud andmed, andmed maksete teostamiseks ja arvete esitamiseks.

Millistel eesmärkidel isikuandmeid töödeldakse?
Swecon töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
•

Kliendilepingute haldamiseks ja sõlmimiseks, sealhulgas tagatisi käsitlevate
kohustuste ja arvete esitamise jaoks;

•

Kliendiga suhtlemise eesmärgil, näiteks klienditoe ja klienditeeninduse kaudu;

•

Kliendi majandusliku seisu kontrollimiseks krediidiasutustelt andmeid pärides;

•

Kliendi ostude ettekandmiseks teistele Lantmänneni kontserni kuuluvatele ettevõtetele;

•

AS Sweconi õiguslike kohustuste täitmiseks;

•

Aruandluse eesmärgil ning statistika koostamiseks;

•

Kliendile AS Sweconi toodete ja teenuste kohta käiva teabe edastamiseks ja
käesolevate tingimuste muudatustest teavitamiseks;

•

Turustamise eesmärgil, sealhulgas e-kirjade, telefoni ja SMSide/MMSide teel AS
Sweconi ja koostööpartnerite reklaami edastamiseks (linkide kaudu saab reklaami
edastamise lõpetada). Otsepostitusteenus võib teatud ulatuses põhineda vähestel
parameetritel, mida kogutakse erinevatest allikatest nagu näiteks andmed
seadmete omamise kohta, tellimuste ja parandamise ajalugu;

•
•

Parandamismeetmete kohta ettepanekute tegemiseks;
Süstemaatiliste ebaõnnestumiste järelmeetmete jaoks;

•

Hooldus- ja parandustööde optimeerimiseks;

•

AS Sweconi seadmete ja toodete soetamiseks, hoolduseks, katsetamiseks,
parandamiseks ja arendamiseks ning tehniliste platvormide parandamiseks;
ning

•

(Anonüümse) statistika koostamiseks.

Õiguslik alus ja andmete eemaldamine
Isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga, et Swecon saaks täita raamlepingust või
Kliendiga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevaid kohustusi või selleks, et AS
Sweconil on õigustatud huvi isikuandmete töötlemise vastu, mis kaalub üles
isikuandmete puutumatuse huvi.
Kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, miks neid koguti, eemaldatakse isikuandmed.

Andmete avalikustamise piirang
Kolmandatele isikutele, kes ei kuulu Lantmänneni kontserni, väljastab Swecon isikuandmeid
ainult seadusest tuleneva või ametiasutuse poolt esitatud kohustuse täitmise korral. Swecon
võib palgata välispartnerid, kellele on vaja tagada ligipääs isikuandmetele, et täita oma
kohustusi AS Sweconi ees. AS Sweconi koostööpartnerid võivad tegutseda nii ELis/EMPs,
k u i k a väljaspool neid piirkondi. Ettevõte, kes haldab AS Sweconi isikuandmeid, sõlmib
alati AS Sweconiga isikuandmete töötlemise lepingu. Tarnijate suhtes, kes tegutsevad
väljaspool ELi/EMPi, rakendatakse erilised kaitsemeetmed, sõlmitakse näiteks leping, mis
viitab kehtivatele Euroopa Komisjoni poolt väljastatud määrustele andmeedastamise kohta.

Kontaktandmed ja õigused
Vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele on isikul, kelle andmeid
töödeldakse, teatud juhtudel õigus nõuda ligipääsu oma andmetele, paluda andmete
muutmist, andmete töötlemist vaidlustada ning nõuda andmete vaba liikumist. Isikul on
õigus mistahes ajahetkel esitada Andmekaitseinspektsioonile kaebus, kui isik arvab, et tema
isikuandmeid töödeldakse kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega vastuolus.

Kui soovite rohkem teavet selle kohta, kuidas Swecon isikuandmeid töötleb või
soovite oma õigusi jõustada, võtke ühendust andmekaitseametnikuga, saates e-kiri
aadressile personuppgiftsombud@lantmannen .com või:
AS Swecon
Rg-kood: 10057001
Tel:+372 47 31185
Aadress: Ehitajate tee 2, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn 90401

