INVENTA GROUP'i KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA
Käesolev Konfidentsiaalsuspoliitika kirjeldab, kuidas teie isiklikku teavet kogutakse, kasutatakse ja
jagatakse kodulehe www.inventa-group.eu külastamisel.

MEIE POOLT KOGUTAV ISIKLIK TEAVE
Kodulehe külastamisel kogume me automaatselt teatud infot teie seadeldise, kaasa arvatud teie
veebibrauseri, IP-aadressi, ajavööndi ja mõnede teie seadeldisse paigaldatud küpsiste kohta. Lisaks
sellele kogume me kodulehe vaatlusel infot üksikute kodulehtede või toodete kohta, mida te külastate
või vaatate, millised veebilehed või otsingutingimused viitasid veebilehele ning selle kohta, kuidas te
veebilehega teineteist mõjustate. Sellele automaatselt kogutud teabele viitame me kui "infole
seadeldise kohta".
Seadeldise kohta kogume me teavet järgmiste tehnoloogiate abil:
•

•

•

«Cookies» ("küpsised") on teie seadeldisse või arvutisse paigaldatud andmefailid, mis
lülitavad tihti sisse anonüümse identifikaatori. Lisainfo saamiseks küpsiste ja nende failide
väljalülitamise kohta külastage: http://www.allaboutcookies.org/.
"Failipäevikud" jälgivad veebilehel toimuvaid tegevusi ja koguvad andmeid, kaasa arvatud
teie IP-aadress, brauseri tüüp, internetiteenuse osutaja, linkide/väljumise lehed, kuupäeva ja
kellaaja tähised;
"Veebimajakad", märgendid (tags) ja pikselid on elektronfailid, mida kasutatakse info
salvestamiseks selle kohta, kuidas te veebilehte vaatate.

Kui me räägime "isiklikust teabest" käesolevas Konfidentsiaalsuspoliitikas, siis räägime me teabest
seadeldise kohta.

KUIDAS ME TEIE ISIKLIKKU TEAVET KASUTAME?
Kasutame veebilehe kaudu kogutavat teavet. Lisaks kasutame seda infot, et:
suhelda teiega.
Vaatame meie tellimusi läbi potentsiaalse riski või kelmuse avastamiseks ning kui te nõustute jagama
meiega oma eelistusi, edastame teile teavet või reklaami meie toodete või teenuste kohta.
Kasutame kogutavat teavet seadeldise kohta, et aidata meil tuvastada potentsiaalset riski ja kelmust
(sealhulgas teie IP-aadress) ning meie veebilehte tervikuna parendada ja optimeerida, näiteks analüüsi
loomisega selle kohta, kuidas meie kliendid veebilehte vaatavad ja sellega suhtlevad ning hinnata
meie turundus- ja reklaamikampaaniate edukust.

ÜLDINFO
Me ei edasta teie isikliku teavet kolmandatele isikutele teie Isikliku teabe kasutamiseks.
Kasutame Google Analytics'it, aitamaks meil mõista, kuidas meie kliendid veebilehte kasutavad.
Rohkem infot selle kohta, kuidas Google teie isiklikku teavet kasutab, leiate siit:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Te võite ka loobuda Google Analytics'i kasutamisest:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Teie isiklikku teavet võime me edastada kehtivate seaduste ja reeglite järgi, vastata kohtukutsele,
läbiotsimisorderile või teisele seaduslikule päringule saadud info kohta või muul moel teie õigusi
kaitsta.

Te võite keelduda sihtreklaamist:
• FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
• GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
• BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

ME EI JÄLGI
Juhime teie tähelepanu sellele, et me ei muuda meie veebilehe andmete kogumis- ja
kasutamismeetodeid, kui näeme teie brauseri signaali Do Not Track.
Kui olete Euroopa kodanik, on teil õigus pääseda ligi isiklikule teabele, mis meil teie kohta on, ja
esitada palve teie isikliku teabe parandamiseks, uuendamiseks või kustutamiseks. Kui tahate seda
õigust kasutada, palume teil meiega ühendust võtta alltoodud kontaktinfo kaudu.
Lisaks, kui olete Euroopa resident, siis me märgime, et töötleme teie infot, et täita lepinguid, mis meil
teiega oleksid võinud olla või järgida muul moel meie ülalloetletud seaduslikke ärihuve. Palume
pöörata tähelepanu sellele, et teave teie kohta edastatakse väljapoole Euroopa piire, sealhulgas
Kanadasse ja Ameerika Ühendriikidesse.

MUUDATUSED
Me võime perioodiliselt konfidentsiaalsuspoliitikat uuendada, et kajastada, näiteks, muutusi meie
praktikas või teistel tööalastel, õiguslikel või normatiivpõhjustel.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST
Lisainfo saamiseks meie konfidentsiaalsusreeglite kohta, küsimustega või soovi korral kaebuse
esitamiseks palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@inventa-group.eu või posti teel,
kasutades allpooltoodud infot:
Stabu iela 30-30, LV-1011, Rīga, Latvija.

