Teavitamiskohustus GDPRi alusel
1.

Kes on teie andmetöötleja?

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), esitame järgmise teabe, et teaksite, kuidas ja kelle poolt teie isikuandmeid töödeldakse.
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 meie tooteid ja teenuseid puudutava otseturunduse eesmärgil, mis on UTA Sp. z
o.o. õigustatud huvi. Selleks töödeldakse teie andmeid GDPRi artikli 6 lõike 1 punktide b, c ja f alusel.
Kui annate nõusoleku GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a alusel, võib teie andmeid töödelda ka äriteabe saatmiseks
elektroonilise side või otseturundustelefonikõnede kaudu seoses 18. juuli 2002. aasta seaduse (teenuste osutamise
kohta elektroonilise side teel) artikli 10 lõikega 2 või 16. juuli 2004. aasta telekommunikatsiooniseaduse artikli 172
lõikega 1, sealhulgas profiilide koostamiseks, kui kasutaja on andnud sellise nõusoleku.

3.

Kui kaua me teie isikuandmeid talletame?

4.

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni te võtate tagasi nõusoleku jätkata töötlemist otseturustamise eesmärgil.
Kellele me saame teie isikuandmeid avalikustada?
Teie isikuandmeid võib avaldada UTA Sp. z o.o. töötajatele või partneritele, kes väljastavad UTA kaarte pakkumise
esitamiseks vajalike elementide ettevalmistamiseks, ja osapooltele, kes toetavad UTA Sp. z o.o.-d, vastavalt tellitud
teenustele ja sõlmitud andmetöötluslepingutele, samuti üksustele, kes on seadusega volitatud selliseid andmeid
vastu võtma.

5.

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.
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.
Palun pidage meeles, et kuigi teie nõusolek on vabatahtlik, on see vajalik ka lepingu täitmiseks.
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