MYFIRSTSTOP.EE KASUTUSTINGIMUSED JA PRIVAATSUSPOLIITIKA
I.MYFIRSTSTOP.EE TEENUSE TINGIMUSED
MYFIRSTSTOP.EE teenuse tingimused põhinevad Poolas kehtivatel seadustel ning nendega
kehtestatakse nõuded veebilehe toimimiseks ning sellel teenuste osutamiseks ja
kasutamiseks.

Veebilehte kasutatakse käesolevate teenuse tingimuste alusel ja vastavalt teenuse
tingimustele, ent konkreetsetele veebilehel pakutavatele teenustele või funktsioonidele
võivad kohalduda spetsiifilised tingimused, mis hõlmavad teavet seesuguste teenuste või
funktsioonide sisu, valiku ja kasutustingimuste kohta.

Enne meie veebilehe kasutamist tuleb läbi lugeda teenuse tingimused ja
privaatsuspoliitika. Kui te ei ole teenuse tingimustega nõus, lahkuge palun veebilehelt.
Veebilehe kasutamise võib igal ajal lõpetada.
Küsimuste korral pöörduge palun Bridgestone’i poole: contact@myfirststop.ee

1. Mõisted
„BRIDGESTONE“ – Bridgestone Europe NV/SA , Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem,
Belgium, 0441.192.820

„Administraator“ – BRIDGESTONE; „Meie“ / „meid“ viitabBRIDGESTONE-le; „Kasutaja“ /
„kasutajad“ tähendab kontekstist sõltuvalt koos või eraldi veebilehe kasutajat või kasutajaid;

„Veebileht“ on www.myfirststop.ee või mistahes URL-i aadress, millega see võidakse
tulevikus asendada. „Teie“ viitab veebilehe kasutajatele;
„Privaatsuse kaitse poliitika“ – dokument, millega sätestatakse kasutaja isikuandmete
administraatori poolse töötlemise ja kaitsmise kord ning mis on käesolevate teenuse
tingimuste lahutamatuks osaks;
„Teenus“ – vastavalt teenuse tingimustele ja kasutustingimustele BRIDGESTONE-i poolt
kasutajatele elektroonselt pakutav tasuline või tasuta teenus, sealhulgas eelkõige
konkursid, loosimised ja muud kasutajatele korraldatavad reklaamikampaaniad.
„Materjal“ / „materjalid“ – kogu teave, tooted, elemendid, tähised, hüüdlaused,
nimed, sümbolid, pildid, salvestused, artistlikud esinemised, lingid, kommentaarid ja
sissekanded sõltumata nende kujust, iseloomust ja säilitamise või esitlemise meetodist, mida
pakutakse, avaldatakse, publitseeritakse, esitletakse või jagatakse veebilehel kasutaja poolt.

2.Üldsätted
A) MYFIRSTSTOP.EE veebilehe haldajaks on BRIDGESTONE.
B ) Kui mõnele veebilehel pakutavale teenusele või funktsioonile kehtivad teatud
avaldatud tingimused, reguleeritakse seesuguse teenuse või funktsiooni kasutamist nii
üldiste kasutustingimuste kui spetsiifiliste kasutustingimustega. Kui mõned üldiste
kasutustingimuste sätted on spetsiifiliste tingimuste sätetega vastuolus või kui
tingimusi ei ole võimalik koos rakendada, eelistatakse spetsiifilisi
kasutustingimusi üldistele kasutustingimustele.
C) Juurdepääs veebilehele ja veebilehe kasutamine on tasuta, välja arvatud juhul, kui
konkreetne veebilehe osa või pakutav teenus on selgelt tähistatud tasulise teenusena,
millele kohalduvad spetsiifiliste tingimuste sätted.
3.Veebilehe aadress
a) Kasutaja ei pea veebilehele juurdepääsu saamiseks täitma formaalsusi. Kasutaja ei
pea juurdepääsu saamiseks veebilehel registreeruma, veebilehele sisse logima ega
isikuandmeid esitama.
B )BRIDGESTONE soovitab kasutada veebilehe külastamiseks järgmisi veebilehitsejaid:
- MS Internet Explorer, vähemalt versioon 9.0;
- Mozilla Firefox, vähemalt versioon 10.0;
- Google Chrome vähemalt versioon 18.0.
c) Kasutaja arvutisüsteemis peavad olema lubatud küpsiseid ja Javascripti kasutamine.
d) Administraator teeb kõik endast sõltuva veebilehe katkematu ligipääsetavuse
tagamiseks. Administraator võib remontida, hooldada, uuendada või muuta veebilehte
ja selle üksikuid elemente, mis võib piirata või blokeerida ligipääsu veebilehele.
e) Kui eriteenuse tingimustega ei ole sätestatud teisiti, on BRIDGESTONE-l õigus igal ajal oma
äranägemisel peatada või blokeerida ligipääs veebilehele või selle osale või lõpetada teenuse
pakkumine või osutamine.
f) BRIDGESTONE-l on õigus täielikult oma äranägemisel peatada või blokeerida ligipääs
veebilehele või selle osale juhul, kui seda kasutavad inimesed, kellel puudub vastav luba,
viiruste, defektide ja muude asjaolude korral, mis kahjustavad või ohustavad veebilehe
haldamist või veebilehe ohutust viisil, mille üle BRIDGESTONE’l puudub kontroll.
g) Administraator teavitab kasutajaid veebilehele ligipääsu peatamisest või
blokeerimisest ja hooldustöödest tingitud töökatkestustest ja nende kestusest
vastavasisuliste teadete kaudu, mis avaldatakse lehel https://www.myfirststop.ee/

h) Veebilehe kasutus võib sõltuda kasutaja või internetiteenuste pakkuja
tarkvara või riistvara konfiguratsiooniseadetest. BRIDGESTONE ei vastuta olukorra eest,
mille korral veebilehte ei ole võimalik kasutada kasutaja või internetiteenuste pakkuja
tegevuse tõttu.

i) Kui spetsiifilise teenus tingimustega ei ole sätestatud teisiti, on kasutajal õigus igal
ajal veebilehe kasutamine lõpetada.
j) Administraator võib blokeerida kasutaja ligipääsu veebilehele või veebilehe teatud
funktsioonidele juhul, kui kasutaja rikub veebilehte kasutades kehtivat seadust või
teenuse tingimuste sätteid või kasutustingimusi, seab ohtu BRIDGESTONE-i hea nime või
põhjustab BRIDGETONE-le veebilehele või kolmandatele isikutele muud kahju.

4.Veebilehe sisu
a) Käesoleval veebilehel avaldatud BRIDGESTONE-i ja BRIDGESTONE-i äripartnereid
puudutav teave on valitudhoolikalt. BRIDGESTONE ei saa siiski garanteerida nimetatud
teabe terviklikkust ja õigsust ning ei vastuta võimalike ebakõlade eest. Ülaltoodu ei
mõjuta asjakohaste tingimuste sätete kehtivust.
b) BRIDGESTONE-l on õigus teha veebilehe sisu ja graafilises kujunduses igal ajal ilma
sellest ette teatamata ühepoolselt muudatusi. \
c) Veebilehel võib olla kasutajatele lisandväärtuse pakkumiseks linke kolmandate
isikute veebilehtedele. BRIDESTONE annab endast parima, et eemaldada lingid
veebilehtedele, mille sisu on kehtivate seaduste vastane, ent ei saa garanteerida
seesuguse tegevuse täielikku edukust. Teenuse tingimused ei kohaldu teistele
veebilehtedele. Eeltoodut silmas pidades ei vastuta BRIDGESTONE seesuguste
kolmandate veebilehtede ja ressursside ligipääsetavuse eest, ei vastuta otseselt ega
kaudselt seesuguste veebilehtede privaatsuse tagamise meetodite ega nendel avaldatava
sisu eest, sealhulgas reklaamide, toodete ja muude materjalide ja teenuste sisu eest, mida
seesugustel veebilehtedel ja ressursside kaudu pakutakse, ning ei vastuta kahju ega kadude
eest, mis on tingitud või väidetavalt tingitud seesugustel kolmandatel veebilehtedel või
ressursside kaudu pakutava sisu, toodete või teenuste kasutamise tagajärjel.
d) Teenuselepingute, teenuste tingimuste ja teenuselepingust loobumise tingimuste
sätestamise tingimused on välja toodud vastavate teenuste tingimuste raames.

5.Autoriõiguste, intellektuaalse omandi õiguste ja muude õiguste kaitse
a) Kõik õigused, autoriõigused, andmebaasiõigused, kaubamärgiõigused ja kõik muud
intellektuaalse omandi õigused veebilehele ja selle elementidele kuuluvad sõltumata
nende vormist ja graafilisest kujundusest BRIDGESTONE-le või meie tarnijatele,
litsentsiandjatele või sidusettevõtetele ning neile kohaldub seadustega tagatav kaitse.
Erandiks on veebilehe kasutajate poolt esitatud materjal.
b) Veebilehe kasutamine ei ole samaväärne veebilehele või selle eraldiseisvatele
elementidele või sisule õiguste omandamisega.
c)Mistahes veebilehe elementide, sealhulgas selle sisu kasutamine BRIDGESTONE-i
eelneva kirjaliku nõusolekuta võib formaadist ja graafilisest kujundusest sõltumata
rikkuda kehtivate õigusaktide sätteid, eelkõige intellektuaalse omandi õigusi, ja on
juhul, kui laialdaselt rakendatava kohalduva seadusega ei ole sätestatud teisiti, keelatud.

6.Kasutaja kohustused
a) Veebilehe kasutajad peavad järgima seaduste ja teenuse tingimuste sätteid ja
sotsiaalse kooseksisteerimise standardeid ja häid tavasid, kui need kohalduvad.
b) Veebilehte on keelatud kasutada viisil, mis rikub teiste isikute või äriüksuste õigusi või
takistab seesuguste õiguste kasutamist (sh intellektuaalse omandi õigused, õigus
konfidentsiaalsusele ja isikuandmete kaitsele), või hulgi või üksikutele saajatele
sobimatute teadete saatmiseks või seesuguste teadete saatmise toetamiseks või rämpsposti
saatmiseks.
c) Keelatud on veebilehe kasutamine arvutiviiruste, makroviiruste, Trooja hobuse,
ussviiruste jms saatmiseks ja jagamiseks eesmärgiga arvutite tööd segada või katkestada.
d) Keelatud on veebilehe kasutamine laimavate, solvavate, roppude, ähvardavate,
ärritavate, häirivate põhjuseta murettekitavate materjalide saatmiseks, jagamiseks või
salvestamiseks või seesuguste materjalide saatmiseks, jagamiseks ja salvestamiseks, mis
on vastuolus õigusaktide või kasutustingimuste sätetega või rikuvad kolmandate isikute
õigusi (sh autoriõigusi, andmebaasiõigusi ja õigust konfidentsiaalsusele).
e) Linke veebilehtedele võib luua ainult BRIDGESTONE-i eelneval kirjalikul nõusolekul.
f) Keelatud on veebilehe kasutamine viisil, millega kaasneb veebilehe nõuetekohase
toimivuse või funktsioonide takistamise, kahjustamise, piiramise või vähendamise oht.
g) Keelatud on mistahes veebilehe osadele hüpetekstilinkide loomine ja nende
avaldamine ja katsed veebilehele volitusteta ligi pääseda.

7.Kasutajate poolt avaldatud materjalid

a) Administraator võib lubada kasutajatel veebilehele materjale esitada, neid veebilehe
kaudu jagada ja levitada.
b) Kasutajad võivad materjale jagada ainult vastavalt konkreetsele kasutajale avatud
veebilehe funktsioonide abil, sh vastavalt seesuguste funktsioonide poolt toetatud
tehnilistele tingimustele ja parameetritele.
c) Kasutaja kinnitab kooskõlas punktidega a ja b materjalide jagamisel, et: −kasutaja on
materjali ja kõigi selle osade ainuomanik, esitaja või tootja ning talle kuuluvad kõik
õigused materjalile või ta on volitatud materjali käsutama, kasutama, levitama ja haldama;
−kasutaja õigused materjalile, selle sisule ja kõigile selle elementidele ei ole piiratud
ega koormatudkolmandate isikute õigustega;
−kasutaja jagab materjali vabatahtlikult ja tasuta, välja arvatud juhul, kui asjakohaste
tingimustega on sätestatud teisiti;
−kasutaja annab BRIDGESTONE-le materjali veebilehelt eemaldamiseni loa materjali
salvestamiseks, paljundamiseks, esitamiseks ja väljapanemiseks, materjali internetis,
BRIDGESTONE-i poolt valitud kohas ja ajal levitamiseks ja materjali ühendamiseks teiste
materjalidega;

−materjal ja selle teenuse tingimuste või asjakohaste kasutustingimuste kohane
kasutamine ei riku õigusi, omandiõigusi, isikliku omandi õigusi, seadusi, häid tavasid, ei
riiva tundeid, ei ole vastuolus moraalireeglite, uskumuste, õiglase konkurentsi nõuetega, ei
riku õigusi oskusteabele, ei kahjusta huve ega avalda juriidiliselt või lepinguliselt kaitstud
ärisaladusi;
−kasutaja vabastab BRIDGESTONE-i vastutusest kõigi võimalike nõuete korral, mis
võidakse esitada seosesmaterjalide veebilehel jagamise ja levitamisega, ning kohustub
ise tasuma määratud või kokkulepitud tasu või kahjutasu, eemaldama rikkumise alused
ja katma muud õigustatud nõuded ja nendega seotud kulud, sealhulgas ülaltooduga
seotud õigusteenuste kulud, vastavalt asjakohaste laialdaselt kohaldatavate seaduste
sätetele.

d) BRIDGESTONE ei ole kohustatud kasutajate poolt avaldatud materjale kasutama ega neid
arhiveerima ega salvestama.

8.Kasutaja avaldatud materjalide jälgimine
a) BRIDGESTONE võib jälgida, aga ei ole kohustatud jälgima kasutajate poolt avaldatud
materjalide sisu, et veenduda, et nimetatud materjalid ei ole vastuolus kohalduvate
seaduste, teenuse tingimuste, heade tavade, sotsiaalse kooseksisteerimise reeglitega, ei
riiva tundeid, moraalitunnet, uskumusi, ei riku isikliku omandi õigusi, ausa konkurentsi
eeskirju, ei avalda oskusteadmisi ega juriidiliselt kaitstud ärisaladusi.
b) Kui BRIDGESTONE-i teavitatakse veebilehel avaldatud materjali või materjalide
vastuolust kehtiva seaduse, teenuse tingimuste, heade tavade, sotsiaalse
kooseksisteerimise reeglitega või seesuguse materjali võimaterjalidega tunnete,
moraalireeglite või uskumuste riivamisest, isikuliku omandi õiguste, ausa konkurentsi
reeglite rikkumisest, või oskusteadmiste või juriidiliselt kaitstud ärisaladuste lubamatust
avaldamisest, rakendab BRIDGESTONE kõiki vastavas olukorras vajalikke meetmeid ning
võib kasutajat hoiatada, kasutaja ligipääsu veebilehele peatada või tühistada või
materjali/materjalid veebilehelt eemaldada.
c)
Enne teavitamise kohta lõpliku otsuse tegemist on BRIDGESTONE-l õigus nõuda
täiendavaid andmeid ja selgitusi.

9.BRIDGESTONE-i vastutus
a) BRIDGESTONE ei vastuta materjali ees, mis on veebilehel avaldatud teiste isikute
poolt peale BRIDGESTONE-i ja mida levitavad teised isikud.
b) BRIDGESONE ei vastuta, kui kasutajal jääb seoses BRIDGESTONE-i poolt
veebilehel tasuta pakutavate elektrooniliste teenuste kasutamisega saamata kasum.
c) BRIDGESONE ei vastuta BRIDGESTONE-i poolt veebilehel tasuta pakutavate
elektrooniliste teenuste osas seesuguste teenuste mittetoimimise või
mittenõuetekohase toimimise eest, välja arvatud juhul, kui see on põhjustatud tahtlikult.

d) BRIDGESTONE ei vastuta teenuste osutamata jätmise ega nõuetele mittevastava
osutamise eest, kui see onpõhjustatud kolmandate isikute poolt (nt
telekommunikatsiooniteenuste pakkujad, internetiteenuste pakkujad), välja arvatud juhul,
kui kohalduvate õigusaktidega on sätestatud teisiti.
e) BRIDGESTONE ei vastuta kadude ega kahjude eest, mis on tingitud kolmanda isiku
hüperlingi kaudu veebilehele sattumisest.
f) BRIDGESTONE ei vastuta kadude ega kahju eest, mille põhjuseks on teiste veebilehe
kasutajate teod või hooletus, eelkõige veebilehe kasutamine seesuguste kasutajate poolt
viisil, mis on vastuolus kohalduva seadusega, teenuse tingimustega, heade tavadega või
sotsiaalse kooseksisteerimise nõuetega.
g) BRIDGESTONE ei vastuta andmete kaotamise eest, mille põhjuseks on riistvara või
tarkvara rikked või muud asjaolud, mis ei ole BRIDGESTONE-i kontrolli all.

h) BRIDGESTONE ei vastuta veebilehe muutmise ega kasutusest eemaldamise eest.
Kasutajatel ei ole õigust kompensatsioonile juhul, kui kasutaja ei saa mistahes
veebilehe osa kasutada veebilehe või selle osa rikete, ajutise kasutusest eemaldamise
või kasutusest eemaldamise tõttu, mille põhjuseks on asjaolud, mis ei ole
BRIDGESTONE-i kontrolli all.
i) Ükski teenuse tingimuste säte ei ole vastuolus BRIDGSTONE-i vastutusega teadliku
valeteabe levitamise või BRIDGESTONE-i tegude või tegematajätmiste põhjustatud
surmajuhtumite või kehavigastuste tekitamise korral, ei piira ega välista seesugust
vastutust.

10.Kaebused
a) Kõik veebilehte ja pakutavaid teenuseid puudutavad kaebused esitatakse
administraatorile e-posti teel: contact@myfirststop.ee
b) Kaebuses tuleb välja tuua kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja
kaebuse üksikasjalik kirjeldus ja põhjus.
c) Administraator vaatab kaebuse läbi 14 päeva jooksul peale selle saamist, välja
arvatud juhul, kui kaebuses esitatud teavet või andmeid on tarvis parandada.
d) Kui kaebuses esitatud teavet või andmeid on tarvis parandada, vastab administraator
palvega seesugust teavet või andmeid parandada ja teavitab kaebuse esitajat, et kui
vajalikke parandusi ei tehta määratud tähtaja jooksul, lükatakse kaebus tagasi.
e) Administraator vaatab parandatud teave või andmete saamisel kaebuse üle 14 päeva
jooksul.
f) Kui teavet või andmeid ei parandata selleks antud tähtaja jooksul, lükatakse kaebus tagasi.
g) Administraator vastab kaebustele e-posti teel esitatud kaebuses toodud e-posti
aadressile.

11.Isikuandmete kaitse
a) Veebilehe või sellel pakutavate teenuste kasutamiseks võib olla tarvis esitada kasutaja
isikuandmeid. Seesugustel juhtudel võib veebilehe või konkreetsete sellel pakutavate
teenuste kasutamine olla juhul, kui isikuandmeid ei esitata, kui esitatakse ebaõiged
isikuandmed, kui isikuandmete töötlemiseks ei anta luba või kui isikuandmete
töötlemiseks antud luba tühistatakse, piiratud.
b) Kasutaja esitab kõik isikuandmed (nt ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber
või e-posti aadress) vabatahtlikult veebilehele või sellel pakutavatele teenustele ja
funktsioonidele ligipääsu saamiseks.
c) Administraator kasutab kasutaja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt privaatsuse
kaitse poliitikale ja isikuandmete kaitsele kehtivate õigusaktide nõuetele.

12.Lõppsätted
a) MYFIRSTSTOP.EE teenuse tingimustele kohalduvad Poola seadused ja neid tõlgendatakse
vastavalt.
b) Kõik käesolevatest tingimustest tekkivad vaidlused lahendatakse asjakohases Poola
kohtus.
c) Mistahes teenuse tingimuste sätte osutumine seadustega vastuolus olevaks, kehtetuks või
mitterakendatavaks ei mõjuta teiste teenuse tingimuste sätete kehtivust ja rakendatavust.
Teised sätted jäävad jõusse.
d) BRIDGESTONE-l on õigus teenuse tingimusi muuta. Administraator teavitab kasutajaid
muudatustest veebilehe kaudu. Muudatuste tegemisega ei tohi rikkuda kasutajate enne
seesuguste muudatuste jõustamist omandatud õigusi.
e) MYFIRSTSTOP.EE teenuse tingimused jõustuvad nende veebilehel avaldamise kuupäeval.
f) MYFIRSTSTOP.EE teenuse tingimuste praegu kehtiv verisoon on avaldatud aadressil
https://www.myfirststop.ee/
II.PRIVAATSUSPOLIITIKA

Meil on väga hea meel, et olete meie ettevõttest huvitatud.
Bridgestone suhtub kõigisse privaatsuspoliitika küsimustesse väga tõsiselt ning me teeme
kõik meist sõltuva, et tagada teie isikuandmete turvalisus meie veebilehe kasutamise käigus.
Veebilehe kasutamiseks ja sellel avaldatud materjalide lehitsemiseks ei ole vaja
isikuandmeid esitada. Mõnedel lehtedel ja all-lehtedel, nt lehtedel, millel saab
registreeruda reklaamikampaaniates või konkurssidel osalejaks, võidakse aga küsida
spetsiifilisi andmeid, sh kohalduvate seaduste alusel isikuandmeteks loetavaid andmeid.

Privaatsuspoliitikas sätestatakse, kuidas kasutame teie käest veebilehe kaudu saadud
isikuandmeid. Poliitikat võidakse aeg-ajalt värskendada. Seetõttu soovitame teil seda

lehte regulaarselt külastada, et kõigi muudatustega tutvuda ja otsustada, kas need on
teie jaoks vastuvõetavad. Käesolev poliitika kohaldub veebilehe külastajatele ja kõigile
ligipääsuviisidele, sh personaalarvuti ja sülearvuti, avalike internetipunktide ja mobiilsete
seadmete kaudu.
Meie veebilehel isikuandmeid esitades nõustute nende privaatsuspoliitika kohase
kasutamisega. Küsimuste ja probleemide korral pöörduge palun meie veebilehe menüü
„Kontakt“ kaudu klienditeeninduse poole.

1.Mõisted
„BSPL” – BSPL Bridgestone Europe NV/SA, Varssavi osakond, aadressiga ul. Postępu
18B, 00-001 Varssavi, Poola, mis onkantud pealinnas Varssavis tegutseva piirkondliku
kohtu riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse, ... riikliku kohturegistri äriregistrisse
numbriga ....
„Kasutaja“ / „kasutajad“ :kontekstist sõltuvalt koos või eraldi veebilehe www.myfirststop.eu
kasutaja või kasutajad;
„Veebileht“: veebileht, mille esilehe aadress on www.myfirststop.eu
„Isikuandmed“: kõik andmed, mis puudutavad tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut.
„Sidusettevõte“: Bridgestone-i kontserni sidusettevõte, mis on seotud ......., nt
tütarettevõtted.

2.Missuguseid isikuandmeid me kogume?

BPSL kogub teie isikuandmeid veebilehe teatud all-lehtedel. BSPL kogub näiteks eesja perekonnanime, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, teie veebilehel sisestatud
finantsandmed ja dokumendid, kasutajanime, salasõna ja soo.
Peate andma registreerimisvormil nõusoleku teie isikuandmete BRIDGESTONE-i poolt
töötlemiseks, kui soovite osaleda konkurssidel, reklaamikampaaniates või kui soovite
saada teenuseid vms. Isikuandmeid tohib töödelda ainult kasutaja nõusolekul. Kõigil
kasutajatel on õigus enda poolt sisestatud isikuandmeid kontrollida. Kui
isikuandmed on valed, ebatäielikud, mitteasjakohased või aegunud, võib kasutaja
nõuda nende parandamist või uuendamist. BSPL palub kasutajatelt abi BSPL-i poolt
hoitavate isikuandmete täpsuse ja ajakohasuse tagamisel. Kasutajad võivad oma
isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisest ka keelduda ja nõuda isikuandmete
eemaldamist, ent selleks peab olema õigustatud põhjus, nt kui isikuandmete
töötlemisel võivad olla negatiivsed tagajärjed või kui seesuguseid andmeid ei saa enam
sihipäraselt kasutada.

Kontrollige ka, kas olete huvitatud teabe saamisest uute BSPL-i või selle
sidusettevõtete pool pakutavate teenuste, konkursside ja reklaamikampaaniate kohta.

Isikuandmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks nõusoleku andmine on rangelt
vabatahtlik. BSPL on veebilehel töödeldavate isikuandmete administraator.

3.Isikuandmete konfidentsiaalsus

BSPL järgib teie isikuandmete töötlemisel privaatsuspoliitika sätteid ning kõiki BSPL-i
isikuandmete töötlemist puudutavaid juriidilisi kohustusi.

BSPL annab endast parima teie isikuandmete maksimaalse kaitstuse tagamiseks ning
rakendab ratsionaalseid meetmeid kogutud isikuandmete turvamiseks ja kaitseks, et
vältida teie isikuandmete õigusvastast töötlemist või juhuslikku kaotsiminekut või
kustutamist. BSPL tagab teie isikuandmete optimaalse turvalisuse järgmiste meetmete abil:
•
•
•
•

kõigil sobilikel juhtudel kodeerimismehhanismide kasutamine;
salasõnakaitse kasutamine;
kolmandatelt isikutelt lepinguliste garantiide nõudmine; ja
teie isikuandmetele ligipääsu piiramine (nt ligipääsu tagamine ainult BSPL-i
töötajatele, kellel on vaja isikuandmeid kasutada alltoodud põhjustel ja kellele on
eraldatud vastavad õigused).

BSPL soovitab veebilehel registreerudes vältida kergesti äraarvatavaid salasõnu
ja/või kasutajanimesid, regulaarselt salasõna muuta, vältida kasutajanime, salasõna ja
muu teabe jagamist teiste inimestega ja hoida isikuandmeid nende kaitstuse tagamiseks
turvalisel viisil.

4.Kuidas teie isikuandmeid kogutakse ja hoitakse?

Kui soovite kasutada veebilehe osa, millel on vaja registreeruda, küsitakse teilt asjakohaseid
andmeid. Sel juhul tagab BSPL täieliku ligipääsu veebilehe konkurssidega seotud
funktsioonidele ainult vajaliku teabe esitamise korral

