Privaatsusavaldus
Isiklikud andmed, nagu teie nimi, perekonnanimi, e-maili aadress, isikukood, postiaadress,
telefoninumber ja pangakonto number kujutavad endast isikut tuvastavat teavet.
Jüri Ellen, Greentek Hulgikaubandus OÜ juhatuse liige, Laulupeo tn 2, Tallinn, registrikood
10017007, selle kampaania vastutava töötleja ja volitatud töötlejana, mida korraldab FAST
ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Czech Republic, Czech registreerimisnumber
CZ24777749, kogub, kasutab ja edastab teie isikuandmeid kampaania läbiviimiseks teie
selgesõnalisel ja vabalt antud nõusolekul.
Oma selgesõnalise nõusoleku andmisega nõustute oma isikuandmete (nimi, perekonnanimi,
pangakonto number, telefoninumber, e-posti aadress, AP-kood/konto number/tellimuse
number) sisestamisega, mis on ette nähtud Kampaanias osalemise eest vastutava töötleja
poolt hallatavas andmebaasis ja teie isikuandmete kasutamine andmete eest vastutava
töötleja, SENCOR EUROPE grupi mis tahes muu liikme (Euroopa Liidus) ja kõigi vastutavate
töötleja ja/või korraldaja poolt palgatud ettevõtete poolt Kampaania (nt kaupade saatmiseks
ja reklaammaterjalide levitamiseks) läbiviimiseks. Vastutav töötleja nõuab, et vastavad isikud
järgiksid käesolevat privaatsusavaldust ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016.
aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja
selliste andmete vaba liikumise kohta, millega tühistati direktiiv 95/46/EMÜ (isikuandmete
kaitse üldmäärus) (ELT L 119).
Jüri Ellen, Greentek Hulgikaubandus OÜ juhatuse liige, Laulupeo tn 2, Tallinn, registrikood
10017007, vastutava töötleja ja volitatud töötlejana ning selle kampaania korraldaja FAST
ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Czech Republic, Czech registreerimisnumber
CZ24777749 ei edasta teie isikuandmeid kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui
seda nõuab seadus või kehtivad siseriiklikud eeskirjad.
Sisestades oma isikuandmed selle veebisaidi registreerimisvormile ja täites nõutud andmed,
osaledes Kampaanias ja saates täidetud vormi Greenteki Hulgikaubandus OÜ juhatuse
liikmele Jüri Ellenile, Laulupeo tn 2 , Tallinn, registrikood 10017007 (kampaania “Sencor100”
puhul), kinnitate, et olete tutvunud kampaania reeglite ja privaatsusavaldusega ning sellest
aru saanud ja andnud oma selgesõnalise ja vabalt antud nõusoleku.
Teil on võimalik igal ajal taotleda juurdepääsu vastutava töötleja poolt kogutud
isikuandmetele ning nõuda kustutamist või muutmist. Palun saatke oma soov
aadressileinfo@greentek.ee.
Kampaanias osalemisega nõustute, et Korraldaja ja vastutav töötleja avalikustab ja kasutab
teie nime ja perekonnanime tasuta trükitud, heli-, pildi- ja videomaterjalides.
Kampaanias osaledes ja registreerimisel oma andmeid jagades garanteerite, et teie esitatud
isikuandmed on täpsed, täielikud ja tõesed. Jagades oma isikuandmeid Kampaanias
osalemiseks, nõustute selgesõnaliselt Kampaania reeglitega.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus: kampaania „Sencor100” reeglite alusel sõlmitud
lepingu täitmine.

Andmete töötlemise eesmärk: Vastutav töötleja haldab Kampaania „Sencor100” käigus
kogutud andmeid raha tagastamise garantii täitmiseks.
Andmetele juurdepääsevate volitatud isikute arv: Kliendi esitatud isikuandmed on
juurdepääsetavad ainult vastutava töötleja töötajatele ja agentidele, kes vajavad neile
andmetele juurdepääsu oma ülesannete täitmiseks.
Andmetöötluse kestus: 5 aastat peale Kampaania lõppemist (8 aastat maksete edukusega
seotud teabe saamiseks).
Vastutav töötleja võtab kasutusele kõik meetmed, et tagada andmete töötlemise ohutus
seoses andmehoiu, töötlemise ja edastamisega, samuti muud andmete ohutusmeetmed.
Vastutav töötleja võtab tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et kaitsta töödeldud
isikuandmeid volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise, kustutamise, rikkumise ja
hävitamise eest, ning tagab eespool nimetatud tehnilised tingimused.
Vastutav töötleja rakendab ja tagab ohutud infotehnoloogiad ja muud andmetöötluse liigid,
mis on seotud andmete salvestamise, töötlemise ja edastamisega. Vastutav töötleja võtab
tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et kaitsta töödeldud isikuandmeid volitamata
juurdepääsu, muutmise, avalikustamise, kustutamise, rikkumise ja hävitamise eest, ning
tagab eespool nimetatud tehnilised tingimused.
Vastutav töötleja esitab kliendi nõudmisel koopia töödeldud isikuandmetest.
Kliendil on igal ajal õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist või muutmist ning
vastutav töötleja peab sellise taotluse viivitamata täitma.
Vastutav töötleja kustutab kliendi taotlusel viivitamata kliendi isikuandmed, kui:
- isikuandmeid ei vajata enam sel eesmärgil, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;
- Klient võtab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi ja andmete töötlemiseks puudub
muu õiguslik alus;
- isikuandmeid hallatakse otseturunduse eesmärgil ja Klient on andmetöötlusele vastu ning
puudub õigustatud põhjus kasutada õigust andmetöötlusest tühistada;
- isikuandmeid hallati ebaseaduslikult; või
- tuleb isikuandmed kustutada, et täita vastutava töötleja suhtes kohaldatavaid ELi või
liikmesriigi seadustest tulenevaid juriidilisi kohustusi.
Kui vastutav töötleja on avaldanud isikuandmeid ja peab kustutama avaldatud isikuandmed
vastavalt käesolevale jaotisele, võttes arvesse olemasolevaid tehnoloogia- ja
rakenduskulusid, võtab vastutav töötleja tarvitusele mõistlikud meetmed (sealhulgas
tehnilised meetmed), et teavitada andmeid haldavaid vastutavaid töötlejaid, et andmesubjekt
on taotlenud asjaomaste isikuandmete linkide ja koopiate või duplikaatide kustutamist.
Ülaltoodud kustutamissätet ei kohaldata, kui andmetöötlus on vajalik, nimelt:

a) kui kasutatakse õigust sõna- ja teabevabadusele;
b) isikuandmete töötlemise kohustuste täitmisel, mis tulenevad vastutava töötleja suhtes
kohaldatavast ELi või liikmesriigi õigusest, või kui andmetöötlus on avalikes huvides või on
kohustatud täitma ülesandeid, mis on täidetud vastutavale töötlejale delegeeritud
ametikohustuste raames;
c) rahvatervise valdkonnas avaliku huvi huvides;
d) arhiveerimiseks avalikes huvides, teaduslikuks või ajalooliseks uurimiseks või statistilistel
eesmärkidel, kui kustutamisõigust oleks tõenäoliselt võimatu kasutada või kui see kahjustaks
tõsiselt käesolevat andmetöötlust;
e) õigusnõuete loomiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
Juhul, kui andmetöötlust piiratakse ülaltoodud põhjustel, saab selliseid isikuandmeid, välja
arvatud säilitamine, hallata ainult andmesubjekti nõusolekul või õigusnõuete loomiseks,
esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks või ELi või
liikmesriigi oluliste avalike huvide huvides. Vastutav töötleja teavitab piirangu tühistamisest
eelnevalt andmesubjekti, kelle taotlusel andmetöötlust piirati.

