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ENERVENT ZEHNDER OY VEEBISAIDI PRIVAATSUSPOLIITIKA
Kehtib alates 18.12.2015
Enervent Zehnder Oy (registrikood 2928724-4, „Enervent”) kogub, salvestab ja kasutab teie
isikuandmeid andmete kontrollijana seoses Enerventi tarbijatele mõeldud ja mittespetsialistide ning
spetsialistide veebisaitidega aadressidel www.enervent.com ja www.enervent.com/professionals
nende pakkumiseks, täiustamiseks ja arendamiseks, sh kõik nende sidussaidid, tööriistad ja
teenused (koos ja eraldi „veebisait”).
Enervent austab veebisaidi külastajate privaatsust ja igasugust teavet, mida te veebisaidile esitate
või mida teie kohta veebisaidil muul viisil kogutakse, töödeldakse selle privaatsuspoliitika
(„privaatsuspoliitika”), selle juurde kuuluva privaatsusavalduse ja kehtivate andmekaitseseaduste
kohaselt.
Veebisaidile minnes ja/või seda kasutades nõustute selle privaatsuspoliitikaga ja annate
oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks, kasutamiseks ja avaldamiseks ning küpsiste ja
muude tehnoloogiate võimalikuks kasutamiseks siin nimetatud viisil. Ärge veebisaiti avage
ega kasutage, kui te selle privaatsuspoliitikaga ei nõustu. Arvestage, et olenemata teie
nõusolekust võib Enerventil olla seaduse alusel õigus teie andmeid kasutada.
See privaatsuspoliitika ei kehti muudele osapooltele kuuluvate ja nende juhitavate veebisaitide,
ressursside ja/või teenuste puhul. Veebisaidil võib olla linke selliste muude osapoolte veebisaitide
juurde, kuid mõistate, et kui te sellistele muudele osapooltele andmeid edastate, edastate neid
nende privaatsuspoliitika kohaselt (kui see on olemas) ja käesolev privaatsuspoliitika selliste
andmete puhul ei kehti.
Enervent jätab endale õiguse seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ette teatamata muuta. Kui
privaatsuspoliitikas tehakse olulisi muudatusi, postitatakse veebisaidile sellekohane teade koos
muudetud privaatsuspoliitikaga. Kui veebisaidi kasutamist jätkate, tähendab see teie nõustumist
muudetud privaatsuspoliitika tingimustega.

1. Isiku- ja muude andmete kogumine ja kasutamine
Veebisaidi avamisel ja/või kasutamisel võidakse teil paluda edastada või Enervent võib
automaatselt koguda kahesuguseid andmeid: i) isikuandmeid, mida võidakse kasutada teie isiku
tuvastamiseks, ja ii) mitteisiklikke andmeid, mis tavaliselt ei tuvasta teid isiklikult.
Mõlemat tüüpi andmeid võidakse koguda igal ajal, kui olete Enerventiga ühenduses, muu hulgas
juhul, kui i) veebisaiti avate ja seda kasutate, ii) registreerute veebisaidil olevate teenuste
kasutamiseks või iii) küsite Enerventilt veebisaidi kaudu tehnilist või muud tuge. Kui mitteisiklikud
andmed on koos isikuandmetega, käsitletakse kombineeritud andmeid isikuandmetena. Enervent
jätab endale õiguse kasutada kogutud mitteisiklikke andmeid ja neid muudele osapooltele reklaami
eesmärgil avaldada.
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Olenevalt teie kasutajaprofiilist (st kas olete tarbija või muu mittespetsialist, spetsialist või
spetsialist, kellel on juurdepääs teatud sisule) võivad isikuandmed, mida Enervent kogub ja töötleb,
sisaldada muu hulgas teie IP-aadressi, meiliaadressi, nime, aadressi, telefoninumbrit, kasutajanime,
parooli ja teie tööandja või ettevõtte nime. Mitteisiklikud andmed võivad sisaldada muu hulgas
kasutatava brauseri tüüpi, muu osapoole veebisaiti, millelt teie külastus pärines, kasutatavat
operatsioonisüsteemi, teie Interneti-teenuse osutaja domeeninime, otsingusõnu, mida veebisaidil
kasutate, konkreetseid veebisaite, mida külastate, ja teie külastuse kestust.
Enervent võib lisada teie andmetele muudelt osapooltelt saadud demograafia, reklaami, turu ja
muude analüütiliste aruannete või teenustega seotud andmeid.

Enervent võib kasutada teie isiku- ja mitteisiklikke andmeid selle privaatsuspoliitika tingimuste
kohaselt muu hulgas selleks, et pakkuda, täiustada ja arendada veebisaiti ja osutada teie
ventilatsiooniseadmetele teenuseid.
Isikuandmeid võidakse töödelda ka kliendisuhete
haldamiseks, teabe edastamiseks Enerventi ja muude osapoolte toodete ning teenuste kohta,
reklaamimiseks ja muuks veebisaiti ja sellel osutatavaid teenuseid puudutavaks otstarbeks.
Lõpuks võidakse isikuandmeid vajaduse korral töödelda erisisu kasutamiseks vajalike
kasutajaprofiilide loomiseks, selliste kasutajate isikute tuvastamiseks ja eriteenuse osutamiseks
ning haldamiseks.
2. Asukoha andmed
Enervent võib koguda ja töödelda IP-aadressilt saadud IP-põhiseid asukoha andmeid teie asukohal
põhinevate teenuste ja reklaamide pakkumiseks. Neid andmeid töödeldakse ja salvestatakse ainult
asukohaga seotud teenuste osutamiseks vajalikuks ajaks.
3. Küpsised
Veebisait võib kasutada küpsiseid ja muid tehnoloogiaid näiteks veebisaidi haldamiseks ja
täiustamiseks ning selleks, et aidata Enerventil kasutajate käitumist mõista. Peale IP-aadresside
käsitleb Enervent küpsiste ja muude tehnoloogiatega kogutud andmeid mitteisiklike andmetena. Kui
te ei soovi, et küpsiseid kasutatakse, võite konfigureerida oma veebibrauseri nii, et see lükkab
küpsised tagasi. Kuid see tähendab, et veebisait ei pruugi ettenähtud viisil toimida.
4. Reklaamimine
Enervent jätab endale õiguse kogutud andmete kasutamiseks ja avaldamiseks reklaami eesmärgil
nii Enerventi kui ka tema partnerite ja alltöövõtjate poolt.
Enervent võib kasutada muude osapoolte reklaami eesmärgil kasutatavaid tehnoloogiaid
demograafiliste andmete ja teie riistvarast või seadmest logitud andmete kogumiseks. Enervent või
muud osapooled, kes reklaami eesmärgil kasutatavat tehnoloogiat rakendavad, võivad kasutada
selliseid andmeid tagamaks, et teile kuvatakse veebisaidil asjakohaseid reklaame. Enervent võib
kuvada teile teie käitumisel põhinevaid reklaame.
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Enervent võib kasutada ka muid teenusepakkujaid teile Interneti kaudu Enerventi nimel reklaamide
kuvamiseks. Need teenusepakkujad võivad kasutada küpsiseid, teabe kogumiseks teie
veebisaidikülastuste kohta, et kuvada teile Enerventi reklaame, kui teisi veebisaite külastate.
Sellised kogutavad andmed on mitteisiklikud. Kuid arvestage, et teie IP-aadressi võidakse koguda.

5. Analüütika
Enervent võib kasutada teie andmeid oma analüüside koostamiseks ja muude osapoolte
analüüside võimaldamiseks. Selliseid analüüse kasutatakse näiteks ärianalüüside ja toimingute
toetamiseks, toodete ja teenuste täiustamiseks, sisu isikupärastamiseks ja reklaami pakkumiseks
ning tootearenduseks ja äriteabe kogumiseks. Enervent võib kasutada veebisaidi arendamiseks ja
selle kasutamise analüüsimiseks ka muid osapooli.
6. Isikuandmete avaldamine ja edastamine
Isikuandmeid võidakse edastada ja avalikustada muudele osapooltele, muu hulgas Enerventi
Euroopa Liidus asuvatele partneritele siin nimetatud eesmärgil ja selle privaatsuspoliitika ja
kehtivate seaduste kohaselt. Enervent võib kasutada vastavate õigustega muid teenusepakkujaid
isikuandmete töötlemiseks enda nimel ja ta ei vastuta selliste muude osapoolte tegevuse eest, v.a
seadusega ettenähtud ulatuses.
Enervent jätab endale õiguse edastada isikuandmeid, kui see on seaduste ja eeskirjade kohaselt
nõutav. Enervent võib edastada oma klientide, liiklusemustrite ja muu seonduva veebisaiditeabe
kohta koondandmeid muudele osapooltele, kuid selline statistika ei sisalda isikut tuvastavaid
andmeid.

7. Juurdepääs, andmeterviklus ja säilitamine
Enervent ei kontrolli avaldatud isikuandmete õigsust. Kuid võite tagada oma isikuandmete
terviklikkuse, täpsuse ja ajakohasuse, pöördudes Enerventi poole (vt kontaktandmeid allolevast
jaotisest 9). Samuti on teil õigus oma Enerventi valduses olevate isikuandmete ülevaatamiseks.
Võite nõuda registreeritud andmete võimalike vigade parandamist ja Enerventi talletatud andmete
kustutamist eeldusel, et Enervent pole kohustatud selliseid andmeid seaduse alusel või muul
seadusjärgsel ärieesmärgil säilitama. Enervent jätab endale õiguse keelduda kõigist tühistest või
muul viisil äärmiselt ebapraktilistest taotlustest, taotlustest, mis seavad ohtu teiste isikute
privaatsuse või millele pole seaduse alusel kohustust juurde pääseda. Kõik juurdepääsu,
parandamist ja kustutamist puudutavad taotlused tuleb saata kirjalikult ja allkirjastatult allolevas
jaotises 9 märgitud aadressile. Lisaks sellele ja kahtluste vältimiseks tohite pöörduda salvestatud
andmete parandamiseks või kustutamiseks Enerventi poole ainult jaotises 9 olevate
kontaktandmete kaudu; te ei tohi pöörduda ühegi muu Enerventi ametniku, direktori või töötaja
poole, kes selliste küsimustega otseselt ei tegele. Kui jaotises 9 olevad kontaktandmed muutuvad,
värskendab Enervent oma veebisaiti, mis kujutab endast teie teavitamist vastavast muudatusest.
Võite keelduda esitamast isikuandmeid, mida teilt küsitakse seoses veebisaidi avamise, pakkumise,
kasutamise ja arendamisega. Kuna teie isikuandmete töötlemine võib olla vajalik teile veebisaidi
pakkumiseks, võib juhtuda, et kui te selliseid andmeid pole nõus edastama ja/või võtate tagasi
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vastava nõusoleku, ei saa Enervent teile mõnda veebisaidi osa või veebisaiti tervikuna pakkuda.
Arvestage, et veebisaidi avamisel ja kasutamisel võib Enervent teie IP-aadressi töödelda.
Enerventi kogutud andmed säilitatakse ajaks, mis on vajalik selles privaatsuspoliitikas nimetatud
eesmärkide täitmiseks, kui seadusega pole nõutav või lubatud teistsugune säilitustähtaeg. Pärast
seda säilitusperioodi kustutab Enervent kõik tema valduses olevad eespool mainitud andmed
mõistliku aja jooksul.

8. Isikuandmete kaitse
Enervent suhtub tõsiselt teie isikuandmete kaitsmisse ja võtab tarvitusele mõistlikke abinõusid teie
isikuandmete ja muu Enerventi valduses oleva teabe turbe, terviklikkuse ja privaatsuse tagamiseks.
Füüsilisel kujul talletatud andmeid hoitakse lukustatud ruumis ja need tehakse kättesaadavaks
ainult neile Enerventi töötajatele, kelle puhul juurdepääs andmetele on mõistlikult vajalik.
Elektrooniliselt säilitatavaid andmeid talletatakse samamoodi parooliga kaitstud serveris ja need
tehakse kättesaadavaks ainult neile Enerventi töötajatele ja vastavate õigustega muust osapoolest
administraatoritele, kellel on juurdepääsu selle privaatsuspoliitika eesmärkide täitmiseks mõistlikult
vaja.
9. Kontaktandmed
Kui teil on selle privaatsuspoliitika või Enerventi andmetöötluse toimingutega seoses küsimusi või
probleeme, pöörduge Enerventi poole ühel järgmistest aadressidest:
Registripidaja
Enervent Zehnder Oy
Kipinätie 1
06150 PORVOO, SOOME
Tel +358 207 528 800
enervent@enervent.com
või
Kontaktisik
Turundusjuht Sonja Häggman
Tel + 358 400 230 742
Meiliaadress: sonja.haggman@enervent.com.
Selle privaatsuspoliitika juurde kuulub allolev privaatsusavaldus isikuandmete töötlemise kohta
sellel veebisaidil.
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PRIVAATSUSAVALDUS
Isikuandmete seadus (523/1999)
Jaotised 10 ja 24
Koostamise kuupäev

11.12.2015

1
Kontrollija

Nimi

Enervent Zehnder Oy
Aadress

Kipinätie 1, 06150 Porvoo, Soome
Muud kontaktandmed

Tel +358 207 528 800

2
Kontaktisik

Nimi

Turundusjuht Sonja Häggman
Aadress

Kipinätie 1, 06150 Porvoo, Soome
Muud kontaktandmed

Tel + 358 400 230 742
Meiliaadress: sonja.haggman@enervent.com

3
Registri
nimi

Enervent Zehnder Oy veebisaidi kasutajate register. Register koosneb kahest
alamregistrist, mis moodustatakse nende kasutuseesmärgi kohaselt:
A) alamregister avaliku veebisaidi kasutajatest, mis hõlmab kõiki tarbija
kasutajaid ja spetsialistide veebisaite, k.a erisisule juurdepääsuõigusega
kasutajaid; ja
B) alamregister veebisaidi kasutajatest, kellel on juurdepääs erisisule.
Sellised kasutajad kuuluvad seega mõlemasse alamregistrisse.

4
Isikuandmete
töötlemise
eesmärk

See privaatsusavaldus hõlmab mõlemaid alamregistreid. Kõik alamregistrite
vahelised erinevused on märgitud allpool jaotistes 4 ja 5.
A) Avaliku veebisaidi kasutajate alamregister
Isikuandmeid töödeldakse selleks, et pakkuda, täiustada ja arendada
Enervent Zehnder Oy veebisaite aadressidel www.enervent.com ja
www.enervent.com/professionals/, sh kõiki nende alamsaite, tööriistu ja
teenuseid („veebisait”). Isikuandmeid võidakse töödelda ka kliendisuhete
haldamiseks, ventilatsiooniseadmetega seotud teenuste osutamiseks,
turundusteabe edastamiseks ja muuks veebisaiti ja sellel osutatavaid
teenuseid puudutavaks otstarbeks.
B) Alamregister veebisaidi kasutajatest, kellel on juurdepääs erisisule.
Isikuandmeid töödeldakse kasutajaprofiilide loomiseks erisisu jaotisele, mis
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nõuab sisselogimisandmeid, selliste kasutajate isiku tuvastamiseks,
ventilatsiooniseadmetega seotud teenuse osutamiseks ja selle piiratud jaotise
pakkumiseks ja haldamiseks veebisaidil.

5
Registri
sisu

A) Avaliku veebisaidi kasutajate alamregister
IP-aadressid ja üldised kontaktandmed ning isikuandmed, nt kasutaja nimi,
aadress, meiliaadress ja telefoninumber. Iga kasutaja kohta registreeritud
andmed olenevad kasutaja toimingutest veebisaidil, nt kas kasutaja lihtsalt
sirvib veebisaiti või kasutab teenuse taotlemiseks spikrikeskust.
B) Alamregister veebisaidi kasutajatest, kellel on juurdepääs erisisule.
Üldised kontaktandmed ja isikuandmed, nagu kasutaja nimi, aadress ja
meiliaadress, kasutajanimi ja parool. Kogutakse ka kasutaja tööandja või
ettevõtte nime.

6
Tavalised
teabe
allikad

Isikuandmeid kogutakse seoses veebisaidi kasutamisega või otse
andmesubjektidelt või nende nõusolekuga.

7
Tavaline
andmete
avaldamine

Enervent Zehnder Oy võib avaldada isikuandmeid muudele osapooltele,
muu hulgas Enervent Zehnder Oy teenusepartneritele.

8
Andmete
edastamine
väljapoole
EL-i/EMP-d

Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i või EMP-d.

Muid teenusepakkujaid võib kasutada isikuandmete töötlemiseks Enervent
Zehnder Oy nimel.

Manuaalsed andmed
9
Manuaalseid andmeid tuleb hoida lukustatud ruumis ja need on kättesaadavad
Registri
kaitse põhimõtted ainult vastavate õigustega isikutele.
Elektroonilised andmed

Elektrooniliselt säilitatavaid andmeid talletatakse parooliga kaitstud serveris ja
need tehakse kättesaadavaks ainult neile veebisaidi kontrollija töötajatele ja
vastavate õigustega muust osapoolest administraatoritele, kellel on
juurdepääsu mõistlikult vaja.
Andmesubjektidel on lubatud pääseda juurde isikuandmetele, mida Enervent
10
Juurdepääsuõigus Zehnder Oy nende kohta võib töödelda. Juurdepääsutaotlused tuleb saata
kirjalikult ja nõuetekohase allkirjaga selle privaatsusavalduse jaotises 2 antud

Enervent Zehnder Oy

Kipinätie 1

Tel. +358 207 52 8800

Business ID: 20966283

06150 Porvoo, Finland

Fax +358 207 52 8844

Reg. Office: Porvoo

Sonja Häggman
7 (7)

11
Paranduste
taotlemise
õigus
11
Muud õigused,
mis puudutavad
isikuandmete
töötlemist

Enervent Zehnder Oy

Andmesubjektid võivad nõuda registreeritud andmete võimalike vigade
parandamist. Parandustaotlused tuleb saata kirjalikult ja nõuetekohase
allkirjaga selle privaatsusavalduse jaotises 2 antud aadressile.
Andmesubjektid võivad lasta oma isikuandmed kustutada, eeldusel, et
Enervent Zehnder Oy pole kohustatud neid andmeid seaduse alusel või
muul seadusjärgsel ärieesmärgil säilitama. Kustutamistaotlused tuleb saata
kirjalikult ja nõuetekohase allkirjaga selle privaatsusavalduse jaotises 2
antud aadressile. Andmesubjektid võivad keelduda esitamast isikuandmeid,
mida neilt küsitakse seoses veebisaidi pakkumise, kasutamise ja
arendamisega. Kuna isikuandmete töötlemine võib olla vajalik veebisaidi ja
selle sisu pakkumiseks, võib nõusoleku tühistamisel juhtuda, et Enervent
Zehnder Oy ei saa sellistele kasutajatele mõnda veebisaidi osa või veebisaiti
tervikuna pakkuda. Enervent Zehnder Oy kogutud andmed säilitatakse
ajaks, mis on vajalik selles privaatsusavalduses nimetatud eesmärkide
täitmiseks, kui seadusega pole nõutav või lubatud teistsugune
säilitustähtaeg. Pärast seda säilitusperioodi kustutab Enervent Zehnder Oy
kõik tema valduses olevad eespool mainitud andmed mõistliku aja jooksul.
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