GDPRi TEABEKLAUSEL

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 2016/679 (EL), 27/04/2016 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja
selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (edaspidi „GDPR”) (ELT L 119, lk. 1), edastame
järgmise informatsiooni seoses meie koostööga ja selleks, et teadvustada, kuidas ja kelle poolt teie isikuandmeid töödeldakse.
1.

Kes on teie andmetöötleja?
Teie andmetöötleja on:
UTA Sp. z o.o.
Ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warsaw, Poland (Poola)
biuro@uta.pl

Kogu teabe teie isikuandmete kasutamise ja kaitse, õiguste ja nende kasutamise tingimuste kohta leiate ka veebisaidilt www.uta.pl
2.

Mis on teie isikuandmete töötlemise eesmärk?

Teie isikuandmeid töödeldakse mitmel erineval eesmärgil, st meie lepingu nõuetekohase täitmise eesmärgil, juriidiliste kohustuste, sealhulgas
maksukohustuse täitmise eesmärgil, tegemaks teile pakkumisi osana meie koostööst ning jõustamaks tsiviilõiguse sätetest tulenevaid
võimalikke nõudeid ning teostamaks kaitset selliste nõuete eest, kui neid on. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on:
- GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b, st töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mis on meile siduv;
- GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c, st töötlemine on vajalik selleks, et täita meie suhtes kohaldatavat õiguslikku kohustust, sealhulgas
maksukohustusi;
- GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f, st töötlemine on vajalik meie õigustatud huvidest tulenevatel eesmärkidel, näiteks pakkumuste esitamine osana
meie otseturustusest ja võimalik vajadus tsiviilõiguse nõuete täitmise või kaitsmise järele.
3. Automaatne otsuste tegemine
Järgmistes olukordades teeme automatiseeritud otsuseid, millel on teile oluline mõju:
1. lepingu sõlmimisel teeme teie krediidivõimelisuse hindamise põhjal automaatsed otsused lepingu sõlmimise või sõlmimise tingimuste, või
lepingu kestuse või ulatuse pikendamise kohta. Sellise analüüsi tulemuseks on koostöö tingimuste määratlemine ja äärmuslikel juhtudel
selle lõpetamise otsus;
2. lepingutingimuste osana võime täpsustada, et meie kehtestatud künniste või piirväärtuste (nt ostetud kütuse kogused) saavutamine või
ületamine võib kaasa tuua teatud tagajärgi (nt teenuse peatamine või selle osutamine erinevatel tingimustel). Kui meie IT-süsteemid
registreerivad künniste või piirväärtusteni jõudmise, rakendatakse antud lahendus automaatselt;
3. selleks et tuvastada teenuse kuritarvitamine kuritarvitustele reageerimise tuvastamise teenuse kasutamisel, teeme automaatseid
otsuseid, et tunda ära kaartide konkreetsed ebatüüpilised kasutamised, mis kujutavad endast ohtu turvalisele kauplemisele. Sellest
tulenevalt piirame automaatselt või blokeerime kaardi kasutamise võimaluse kuni sündmuse väljaselgitamiseni. Võite meie otsuseid ka
vaidlustada, sel juhul uurib meie töötaja juhtumit;
4. automatiseeritud otsuste tegemiseks kasutame teavet oma võrgus tehtud tehingute kohta (sealhulgas selliste tehingute tüüpilised ja
ebatüüpilised mustrid) ning seni registreeritud kuritarvituste juhtumite kohta;
5. kui olete meile tasumisele kuuluva maksega võlgnevuses, võime automaatselt otsustada meie teenuste edasist kasutamist piirata või
mitte lubada. Otsust mõjutavad muu hulgas võla summa ja kestus ning teie senine makseajalugu;
6. turundusprofileerimise puhul määrame, milline osa meie pakkumisest võib olla teie jaoks kõige huvitavam.
4.

Milliseid isikuandmeid peaksite esitama?

Lepingu täitmiseks nõuame, et esitaksite meile oma andmed lepinguvormil (kui te neid ei esita, ei ole meil võimalik teiega lepingut sõlmida).
Lisaks võime küsida valikulisi andmeid, mis ei mõjuta lepingu täitmist (kui me neid ei saa, siis ei ole meil võimalik näiteks täpselt kontrollida teie
makseusaldusväärsust ega korrigeerida meie pakkumist vastavalt teie vajadustele). Isikuandmete esitamine lepingu sõlmimisel ei ole teie
seadusjärgne kohustus.
Lepingu kehtivusajal hangime teenuste osutamisel teie kohta muud teavet, sealhulgas teavet meie vastuvõtuvõrgu, teenuste, OBU või
veebisaidi teiepoolse kasutamise kohta. Asjaolu, et meil on selline info, tuleneb meie teenustest, mida te kasutate.
5.

Kui kaua me teie isikuandmeid talletame?

Vastavalt 23. aprilli 1964. aasta tsiviilseadustiku seaduse (ELT 2017,459, täielik tekst seisuga 01.03.2017) artiklile 118 säilitatakse teie
isikuandmeid lepingu kehtivusaja jooksul, sealhulgas ka võimalike seotud nõuete tähtaja jooksul, st vähemalt 10 aasta jooksul alates kontakti
lõpetamise kuupäevast.
6. Kellele me saame teie isikuandmeid avalikustada?
Teie isikuandmeid võib avaldada UTA Sp. z o.o. töötajatele või sidusettevõtetele ning isikutele, kes toetavad UTA Sp. z o.o., vastavalt tellitud
teenustele ja sõlmitud andmetöötluslepingutele, samuti üksustele, kes on seadusega volitatud selliseid andmeid vastu võtma. Eelkõige:
a) Euroopa Majanduspiirkonna riigis (Saksamaa) asutatud UTA kaartide väljastaja, kes tegeleb UTA kaartidega ja töötleb nendega tehtud
tehinguid;
b) kui tellite meie kaudu teemaksuga seotud teenuseid, siis vastavates riikides asuvatele teemaksuoperaatoritele;
c) kui kasutate käibemaksu või aktsiisimaksu tagastamisega seotud teenuseid teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides, siis NIKOSAX-ile
Taanis, et pakkuda teile nimetatud teenuseid.
Kui kasutate meie teenuseid, edastame standardset tehnilist teavet (kaardi või OBU pardaseadme numbri kohta, mida kasutate) teistele
operaatoritele, kes tegelevad kaartidega või pardaseadmetega tehtavate tehingutega, et neid tehinguid lubada, piirata või ära hoida (nt kaotatud
kaardi tühistamine, päevapiirangud jne).
7. Kas teie andmeid edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)?
Edastame teie andmed väljapoole EMPd (kaasa arvatud Euroopa Liit, Norra, Liechtenstein ja Island) ainult seadusega lubatud ulatuses, et
pakkuda teemaksuga seotud teenuseid väljaspool EMPd asuvates riikides. Edastamine toimub ainult teie taotlusel, nagu on väljendatud teie
tellimuses selliste teenuste kasutamiseks, ja ainult siis, kui see on teie huvides selliste teenuste osutamiseks vajalik. Õiguslik alus: GDPRi artikli
49 lõike 1 punktid b ja c.
Klientide teavitamiskohustuse klausel
UTA Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warsaw, Poland (Poola)

8
Tehingu- ja asukohateave
Kuna kasutate meie teenuseid, töötleme teie tehingut ja seega asukohateavet (mis on seotud tehingu kohaga).
Tehinguandmeid töödeldakse lepingute täitmiseks, vastuvõtuvõrgu ja arvelduste haldamiseks teiste operaatorite või kaupade ja teenuste
pakkujatega, kuritarvituste avastamiseks ja ennetamiseks ning vastuvõtuvõrgu ja -teenuste ohutuse tagamiseks; nõuete kehtestamiseks,
kindlustamiseks ja jõustamiseks; andmete talletamiseks volitatud asutuste poolt läbiviidavate tulevaste menetluste vajadusteks
(raamatupidamisseaduses või muudes eeskirjades sätestatud minimaalseks perioodiks – kuni piirangute põhiregulatsiooni aegumiseni);
otseturustamiseks – seni, kui on antud teie nõusolek selleks. Meie kasutatavad tehinguandmed on andmed meie teenuste kasutamise viisi ja
vastuvõtuvõrgu kohta, eelkõige nende kasutamise aja, sageduse ja viisi kohta.
Me võime töödelda ja talletada tehinguandmeid lepingu kehtivusajal ning pärast selle lõpetamist – nõuete täitmise ajaks või muude juriidiliste
kohustuste täitmiseks.
Töötleme asukohaandmeid (mis käsitlevad andmeid, mis näitavad teie sõiduki asukohta ja on saadud tehingu koha alusel), et täita meie
juriidilisi kohustusi, teha otseturustust, sealhulgas profileerimist, mis tähendab meie pakkumise kohandamist asukohtadega, kus te olete meie
teenuseid kasutanud (kui meile on antud teie luba); samuti lisateenuste osutamist, kui sellised andmed on vajalikud nende edastamiseks (kui
meile on antud teie luba).
Me saame töödelda tehingu- ja asukohateavet pärast seda, kui see on täielikult anonüümseks muudetud (st see ei sisalda enam mingeid
andmeid selle kohta, millise kliendiga on tegu), ning seda statistika, toimivusega seotud analüüsi või meie vastuvõtuvõrgu laiendamise ja
haldamise või meie pakkumise vahemike määratlemise eesmärgil.
Teie nõusolekul võime neid andmeid kasutada ka muudel eesmärkidel.
9.

Millised õigused teil on, kui olete oma nõusoleku andnud?

Teil on õigus:
- saada juurdepääs oma isikuandmetele ja neid parandada;
- lasta oma andmed kustutada;
- piirata oma isikuandmete töötlemist;
- andmeid teisaldada;
- keelata teie isikuandmete töötlemine;
- võtta oma nõusolek igal ajal tagasi, mõjutamata eelneva töötlemise seaduslikkust (kui töötlemine toimub nõusoleku alusel), milline
töötlemine teostati selle nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist.
10. Kaebused
Samuti on teil õigus esitada kaebus Isikuandmete Kaitse ameti presidendile, kui arvate, et isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse
seaduse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete
töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (GDPR)) sätteid.
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