Teenuse üldtingimused
Kohaldatakse alates 1. juuni 2018.

1. Sissejuhatus
Need üldised teenusetingimused sisaldavad teavet nii Groupe SEB ettevõtete
veebilehtede ja rakenduste kasutamise reeglite kui ka teie isikuandmete töötlemise
reeglite kohta.

Termin Groupe SEB laieneb kõikidele SEB SA-le otseselt või kaudselt kuuluvatele
ettevõtetele, mis on registreeritud Lyoni äriregistris numbriga 300 349 636, aadressiga
112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully (Prantsusmaa).

Kasutatava veebilehe või rakenduse eest vastutavate üksuste määratlemiseks
Groupe SEB-s lugege vastaval veebilehel või vastavas rakenduses leitavat
juriidilist teatist.

Groupe SEB omab mitmeid kaubamärke, sh TEFAL (või T-FAL, olenevalt riigist),
ROWENTA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER,
ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX,
SUPOR. Lisateavet Groupe SEB ja selle kaubamärkide kohta leiate veebilehelt
www.groupeseb.com.

Neid üldisi teenusetingimusi võib täiendada eritingimustega, mida kohaldatakse
konkreetse veebilehe või rakenduse suhtes.

2. Definitsioonid
Millele viitavad allpool toodud laused?

Rakendus - See mobiilirakendus (vajaduse alusel).

Arvustused - Teie arvustused meie toodete kohta, samuti seotud fotod ja
videosalvestused, mille olete veebilehele või rakendusse postitanud (kui võimalik) ja mis
on kõikidele kasutajatele nähtavad.

Kasutustingimused - Üldised teenusetingimused, mis reguleerivad
veebilehe/rakenduse kasutamise reegleid.

Müügitingimused - (Vajaduse alusel) veebilehel või rakenduses saadaolevad kaupade
ja teenuste müügitingimused.

Kommentaar(id) - Kõik sõnumid, tekstid, videosalvestused ja fotod, mille olete
veebilehele või rakendusse postitanud (välja arvatud arvamused) ja mis on kõikidele
kasutajatele nähtavad.

Sisu - Kõik audio- ja videofailid, samuti fotod, tekstid, teave, andmebaasid,
brändikontseptsioonid, logod, tehnilised ja graafilised lahendused, välimus, struktuur ja
kõik teised omadused, mis on intellektuaalomandi õiguste või muude kehtivate või
tulevaste seadustega kaitstud või kaitsmata, mida oleme veebilehele või rakendusse
postitanud või mis on teile veebilehe või rakenduse kaudu kättesaadavaks tehtud.

Küpsised - Tekstifailid, mis võimaldavad teil end kliendina tuvastada ning sisaldavad
teavet teie eelistuste kohta (nt keelevalik) ja veebilehtede või rakenduste külastuste
teavet (sealhulgas klikivoo andmeid). See termin hõlmab nii küpsiseid kui ka teisi
jälgimistehnoloogiaid.

Andmed - Isikuandmed, mida kogume veebilehe või rakenduse kaudu, st teave, mis
tuvastab teid otseselt või kaudselt.

Kaubamärk (kaubamärgid) - Brändid, logod, kaubamärgid ja kõik teised Groupe SEB
ettevõtetele kuuluvad nimed.

Me, meie, meid - Groupe SEB ettevõte või ettevõtted, nagu on märgitud veebilehel või
rakenduses sisalduvas juriidilises teatises.

Teenus (teenused) - Kõik (koos või eraldi) nendega seotud teenused ja funktsioonid,
mida pakume veebilehel või rakenduses tasu eest või tasuta.

Veebileht - See veebileht (vajaduse alusel).

Te, teie - Kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes külastavad veebilehte või rakendust
või sirvivad seda nii isiklikel kui ka tööalastel eesmärkidel.

3. Veebilehe/rakenduse pakutavad võimalused
Kasutustingimuste aktsepteerimine ja muutmine

Veebilehte või rakendust kasutades nõustute nende kasutustingimuste ja muude
tingimustega, mis kehtivad veebilehe või rakenduse kasutamise päeval, nagu on allpool
esitatud.

Kui te ei nõustu mõne kasutustingimustes sisalduva kohustuse ega sättega, siis ärge
kasutage veebilehte ega rakendust. Jätame endale õiguse muuta igal ajal kõiki
veebilehti, rakendust või teenuseid või mõnda neist, samuti kasutustingimusi.

Meie veebilehtede ja rakenduste kaudu pakutavad teenused on mõeldud vähemalt 16
aasta vanustele inimestele. Me ei kogu ega kasuta alaealistelt saadud andmeid.

Kuidas saate veebilehte või rakendust kasutada?

Anname teile võõrandamatu ja mitte üle kantava mitteainuõiguse kasutada veebilehe
või rakenduse sisu ainult veebilehe või rakenduse kasutamiseks viisil, mis on kooskõlas
kasutustingimustega.

Käesolevaga nõustute järgima kasutustingimusi ja kohaldatavaid seadusi.

Eriti olete te kohustatud:
•

Kasutama veebilehte/rakendust heatahtlikult ja sihtotstarbeliselt;

•

Hoiduma täielikult või osaliselt veebilehe või rakenduse kopeerimisest,
paljundamisest, turustamisest, litsentsitud jagamisest, levitamisest, loovutamisest,
muutmisest, kohandamisest või tõlkimisest, samuti nende põhjal tuletatud teoste
loomisest, nende dekompileerimisest või ümber projekteerimisest, nende
lähtekoodi terviklikkuse rikkumisest või lähtekoodi ekstraheerimisest;

•

Hoiduma veebilehe/rakenduse turvafunktsioonidest või seal pakutava sisu
kasutamise reeglitest mööda minemist või nende desaktiveerimisest;

•

Hoiduma

viiruste,

veebirobotite,

programmide

või

alamprogrammide

kasutamisest, mille eesmärk on häirida veebilehe/rakenduse tööd või võimaldada
veebilehe/rakenduse kasutamist teiste poolt;
•

Veebilehe/rakenduse kasutamisel hoiduma vale või eksitava teabe avaldamisest
või postitamisest;

•

Hoiduma identiteedivargusest;

•

Hoiduma teistelt kasutajatelt teabe kogumisest selleks, et neile ärilisi pakkumisi
või muud sarnast teavet saata, ning nende postitusloenditesse lisamisest.

Kommentaaride ja arvamuste loomisel ja avaldamisel on teil kohustus:
•

Olla alati teiste kasutajate suhtes lugupidav;

•

Hoiduda kommentaaride või arvamuste avaldamisest, mis rikuvad meie või mõne
teise isiku õigusi, eriti intellektuaalomandi õigusi;

•

Hoiduda kommentaaride või arvamuste avaldamisest, mida võib pidada nt
kuriteo õhutamiseks või selle toimepanemiseks, vägivalda sisaldava, solvava,
kahjuliku, laimava, rassistliku või revisionistliku sisu levitamisest, samuti
sõjakuritegusid toetava sisu levitamisest seoses ebaseaduslike kaupade ja
teenuste müügiga, terrorismi toetamisest, mõrvade või enesetapule õhutamisest,
pornograafilisest või pedofiilsest sisust ning sisust, mis mingil viisil rikub mis
tahes riigi või territooriumi turvalisust või terviklikkust;

•

Ärge kasutage veebilehte/rakendust enda veebilehe või rakenduse
reklaamimiseks ega soovimatu äriteabe (nn rämpspost) edastamiseks.

Kommentaaride ja arvamuste postitamine

Teil on võimalus veebilehele/rakendusse kommentaare ja arvamusi postitada.

Tuletame meelde, et teie kommentaarid ja arvamused, samuti kogu
veebilehele/rakendusse postitatud teave on teistele kasutajatele nähtav.

Kommentaaride ja arvamuste postitamine peaks vastama modereerimise eeskirjadele,
mida tuleb järgida.

Kõik kasutustingimustele mittevastavad kommentaarid ja arvamused eemaldab
moderaator autorit sellest teavitamata ja tema nõusolekut küsimata.

Vaatamata eespool toodule ei vastuta me veebilehe/rakenduse kaudu jagatud
kommentaaride ja arvamuste sisu eest ega anna kommentaaride ja arvamuste osas
mitte mingeid (otseseid ega kaudseid) garantiisid.

4. Kes on veebilehele/rakendusse postitatud sisu omanik?

Sisu

Meie õigused

Veebilehe/rakenduse sisu ja sellega kaasnevad õigused kuuluvad ettevõttele Groupe
SEB. Ülaltoodu hõlmab muu hulgas kaubamärke, kujundusi, välimust, ülesehitust,
kontseptsioone, tehnilisi ja graafilisi lahendusi, andmebaase, tarkvara ja nende
lähtekoode, samuti nimetatud elementide vastastikust asukohta ja paigutust – veebilehe
või rakenduse ja teenuste koostamist või veebilehe/rakenduse ja teenuste alust või
veebilehe/rakenduse ja teenuste kaudu saatmist või veebilehe/rakenduse ja teenuste
kaudu kättesaadavat teenust.

Paljundamine, kordusesitus, kohandamine, muutmine, avalikustamine, edastamine,
vales valguses esitamine, teisele veebilehele integreerimine, veebilehe/rakenduse või
sisu täielik või osaline kasutamine kommertseesmärkidel või mis tahes viisil ja
meediakandjal on keelatud ja võib olla karistatav Prantsuse Vabariigi
intellektuaalomandi alase õiguse või muude kohaldatavate seaduste alusel.

Kommentaarid ja arvamused

Teie õigused

Teie kommentaarid ja arvamused on ja jäävad alati teie omandiks.

Käesolevaga kinnitate, et teil on kõik õigused oma kommentaaridele ja arvamustele
ning eriti tuleb arvestada, et need kommentaarid ja arvamused ei rikuks kolmandate
isikute õigusi.

Anname siinkohal teada, et teie postitatud kommentaarid ja arvamused lisatakse meie
hallatava veebilehe/rakenduse andmebaasi.

Meie õigused

Käesolevaga annate meile enda kommentaaride ja arvamustega seoses järgmised
autoriõigused:
•

Õigus reprodutseerida, muuta, kohandada, esitleda ja tõlkida kommentaare ja
arvamusi tervikuna või osaliselt kõikides olemasolevates ja tulevastes
meediavormides, eriti mis tahes veebilehtedel ja kõvaketastel, mis tahes
vormingus ja kasutades praegu teadaolevaid või veel teadmata protsesse või
tehnoloogiaid, mis tahes sidevahendeid, eriti internetti, sealhulgas kolmandate
poolte veebilehti, sisevõrku, väljatrükke või muid trükiseid;

•

Õigus anda all-litsentsi, tasu eest või tasuta, ülalnimetatud litsentsi alusel antud
õiguste kohaselt, mis tahes kolmandatele isikutele meie äranägemise järgi
eespool nimetatud tegevuste asjus.

Meile antakse ülalnimetatud õigused kõikidel ärilistel ja mitteärilistel eesmärkidel kogu
kehtiva autoriõiguse perioodi jooksul, mis jõustub viivitamatult kogu maailmas.

Näiteks võib meie toodete veebilehtedele/rakendustele postitatud kommentaare ja
arvamusi reprodutseerida kolmandate poolte veebilehtedel koos teie hüüdnimega.

5. Vastutus

Kes vastutab linkimise eest teistele lehtedele?

Veebileht/rakendus võib linkide kaudu lubada juurdepääsu teistele veebilehtedele või
rakendustele. Kuna me ei kontrolli neid veebilehti ja rakendusi, ei saa me nende sisu
mõjutada.

Seetõttu ei vastuta me mitte mingil juhul:
•

Sisu ja teenuste eest, mis on saadaval kolmandate poolte rakendustes või
veebilehtedel või

•

andmete kogumise või edastamise, küpsiste paigaldamise või teiste
ülalnimetatud veebilehtedel ja rakendustes toimivate sama eesmärki teenivate
protsesside eest või

•

andmete, riist- ja tarkvara turvalisuse või terviklikkusega seotud probleemide
eest, mida võite kogeda, samuti tagajärgede ja võimalike kahjude eest, mis
tulenevad nimetatud kolmandate poolte veebilehtede või rakenduste
kasutamisest.

Teie kasutatavate kolmandate poolte rakenduste või veebilehtede kasutamisel võivad
kehtida lisatingimused, mille üle meil kontroll puudub. Seetõttu kasutate neid omal
vastutusel.

Kes vastutab juurdepääsu eest veebilehele ja rakendusele?

Me ei saa garanteerida, et veebilehel/rakenduses puuduvad anomaaliad, vead ning
häired, või et selliseid kõrvalekaldeid, vigu ja häireid saab eemaldada. Samuti ei saa me
garanteerida, et veebileht/rakendus töötab tõrgeteta või et see ühildub kõikide
seadmetega. Seetõttu soovitame selleks, et kontrollida, kas rakendus ühildub teie
mobiilseadmega, vaadata veebilehelt ühilduvate seadmete loendit.

Veebileht/rakendus töötab internetis ja mobiilsidevõrkudes, mida me ei kontrolli. Me ei
vastuta veebilehe/rakenduse kättesaadavuse probleemide või teenuste ja sisu
allalaadimise või juurdepääsuga seotud võimalike probleemide eest.

Hoolduse, värskenduste paigaldamise ja muudatuste tegemise ajal ei pruugi teenus olla
saadaval. Mitte mingil juhul ei vastuta me teenusele juurdepääsu katkestuste eest
hoolduse, värskenduste paigaldamise või teenuse täieliku või osalise muutmise tõttu.

Jätame endale õiguse muuta, peatada, katkestada või peatada juurdepääsu kogu
veebilehele/rakendusele, sealhulgas sisule või teenustele, ilma ette teatamata ja
seaduste kohaselt. Seetõttu ei vastuta me mitte mingil juhul juurdepääsu piiramise eest
veebilehele/rakendusele. Lisaks jätame endale õiguse katkestada ajutiselt või jäädavalt
juurdepääsu veebilehele/rakendusele, eriti veebilehe/rakendusega seotud tegevuse
lõpetamise või kollektiivse maksejõuetusmenetluse korral.

Kui vastutame kahjude eest, mida siin ei ole nimetatud, piirdub meie vastutus ainult
kinnitatud ja tegelikult tekkinud otseste kahjudega.

6. Privaatsuspoliitika
Teie andmete kaitsmine on meile oluline. Seetõttu soovitame teil tutvuda järgmiste
reeglitega ning küsimuste korral pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole aadressil
privacy@groupeseb.com.

Teie andmete töötlemise viis võib muutuda olenevalt sellest, kas neid andmeid
kogutakse veebilehe või rakenduse kaudu. Teie kasutatava veebilehe/rakenduse
isikuandmete vastutava töötleja leidmiseks lugege juriidilist teatist.

Milliseid andmeid me kogume?

Olenevalt teie kasutatavast veebilehest/rakendusest kogume erinevat tüüpi andmeid:

VEEBILEHED
•

Tuvastamiseks kasutatavad andmed (nt nimi, perekonnanimi, aadress, e-posti
aadress, telefoninumber)

•

Leibkonda käsitlev teave (nt leibkonda kuuluvate inimeste arv, laste arv,
perekonnaseis)

•

Sisselogimisandmed, küpsised, tehniline teave

•

Anonüümsed andmed

RAKENDUSED
Kulinaariaga seotud rakendused (Actifry, Cookeo/COOK4Me, Companion/Prep&Cook,
Smart&Tasty, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte
Smart, Cake Factory)
•

Tuvastamiseks kasutatavad andmed (nt nimi, perekonnanimi, aadress, e-posti
aadress, telefoninumber)

•

Leibkonda käsitlev teave (nt leibkonda kuuluvate inimeste arv, laste arv,
perekonnaseis)

•

Teave teie kulinaarsete eelistuste kohta

•

Sisselogimisandmed, küpsised, tehniline teave

•

Anonüümsed andmed

Kodumasinate rakendused (My Smart Force, Pure Air)
•

Tuvastamiseks kasutatavad andmed (nt nimi, perekonnanimi, aadress, e-posti
aadress, telefoninumber)

•

Leibkonda käsitlev teave (nt leibkonda kuuluvate inimeste arv, laste arv,
perekonnaseis, lemmikloomad)

•

Sisselogimisandmed, küpsised, tehniline teave

•

Anonüümsed andmed

•

Asukoha määramise andmed (ainult rakenduse Pure Air eesmärkidel)

Isikliku hügieeni rakendused (Body Partner)
•

Tuvastamiseks kasutatavad andmed (nt nimi, perekonnanimi, aadress, e-posti
aadress, telefoninumber)

•

Leibkonda käsitlev teave (nt leibkonda kuuluvate inimeste arv, laste arv,
perekonnaseis)

•

Sisselogimisandmed, küpsised, tehniline teave

•

Füüsilised andmed (pikkus, kaal, keha mõõtmed)

•

Anonüümsed andmed

Kas nende andmete esitamine on kohustuslik?

Võite veebilehti/rakendusi kasutada ilma enda identiteeti avaldamata ning meile
andmeid saatmata. Teatud teenused ja funktsioonid on saadaval ainult kasutajatele,
kes on konto loonud. Lisaks on kehtivate seaduste ja lepinguliste nõuete tõttu teatud
andmete esitamine vajalik. Töötleme teie andmeid alati kehtivate eeskirjade kohaselt.

Töötlemise õiguslikud alused
•

Nõustute enda andmete töötlemisega vabatahtlikult

•

Teie andmete töötlemine on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks

•

Andmete kogumine on meie seadusest tulenev kohustus

•

Töötleme teie andmeid seoses meie õigustatud huviga selleks, et pakutavaid
teenuseid pidevalt täiustada

Kohustuslikud andmed on nende kogumisel vastavalt tähistatud. Ülejäänud teabe
esitamine on vabatahtlik.

Kui te ei esita kohustuslikke andmeid, ei saa te:
•

juurdepääsu kõikidele või valitud veebilehe või rakenduse kaudu pakutavatele
teenustele;

•

vastu võtta meie pakutavaid tooteid või teenuseid.

Lisaks on veebilehele või rakendusse sisse logimine välise teenuse, eriti
suhtlusvõrgustiku kaudu, sünonüüm meie kaudu tuvastamisele ning me võime

kasutustingimuste sätete kohaselt koguda ja töödelda teie avalike andmetena märgitud
andmeid osana nimetatud välisest teenusest. Seetõttu võime kasutada eespool toodud
andmeid teilt otse saadud teabe täiendamiseks.

Mis eesmärgil me teie andmeid kogume?

Kogutud andmed

Eesmärgid

Töötlemise õiguslikud
alused

Tuvastamiseks

Kasutajakonto ja

Teie andmete töötlemine

kasutatavad andmed

sisselogimise andmete

on vajalik meie lepinguliste

loomiseks juhul, kui teil on

kohustuste täitmiseks

juba mõni konto sama
kaubamärgi või mõne muu
ettevõttele Groupe SEB
kuuluva kaubamärgiga
seotud veebilehel või
rakenduses. Lisateabe
saamiseks minge
integreeritud kontode
sektsiooni.
Tuvastamiseks

Selleks, et kasutada teie

Nõustute enda andmete

kasutatavad andmed

tavasid, harjumusi ja

töötlemisega vabatahtlikult

Sisselogimisandmed,

käitumist puudutavat

küpsised, tehniline teave

teavet, et pakkuda teile

Leibkonda käsitlev teave

kohandatud teavet ja

Füüsilised andmed

pakkumisi, austades

Teave teie kulinaarsete

samas teie valikuid selles

eelistuste kohta

osas.

Asukoha määramise

Selleks, et pakkuda teile

Nõustute enda andmete

andmed

teie asukohale vastavat

töötlemisega vabatahtlikult

teavet või teenuseid.

Tuvastamiseks

Selleks, et pakkuda

Töötleme teie andmeid

kasutatavad andmed

vastuseid teie küsimustele

seoses meie õigustatud

ja otsingutele, mis

huviga selleks, et

puudutavad meie

pakutavaid teenuseid

pakutavaid tooteid ja

pidevalt täiustada

teenuseid.

Tuvastamiseks

Meie

Teie andmete töötlemine

kasutatavad andmed

veebilehtede/rakenduste

on vajalik meie lepinguliste

kaudu tehtud tellimuste

kohustuste täitmiseks

haldamiseks, eriti tellitud
kaupade saatmiseks ja
jälgimiseks, arvete
väljastamiseks ja kaebuste
esitamiseks.

Sisselogimisandmed,

Veebilehe/rakenduse

Nõustute enda andmete

küpsised, tehniline teave

kaudu teile kohandatud

töötlemisega vabatahtlikult

sisu ja pakkumiste
edastamiseks, mis võivad
küpsistest saadava teabe
põhjal teile huvi pakkuda.
Iga küpsise faili
paigaldamist saate igal ajal
hallata, klõpsates

veebilehe igal lehel /
rakenduse menüüs linki.
Tuvastamiseks

Selleks, et võimaldada teil

Nõustute enda andmete

kasutatavad andmed

vabatahtlikult osaleda meie töötlemisega vabatahtlikult
toodete ja teenustega
seotud vaatlustes,
uuringutes ja testides.

Tuvastamiseks

Selleks, et võimaldada teil

Teie andmete töötlemine

kasutatavad andmed

vabatahtlikult osaleda

on vajalik meie lepinguliste

mängudes või viktoriinides, kohustuste täitmiseks
samuti saada
tagasimakseid ja
sponsorluse pakkumisi
veebilehel/rakenduses.

Sisselogimisandmed,

Selleks, et paremini

Nõustute enda andmete

küpsised, tehniline teave

mõista, kuidas te meie

töötlemisega vabatahtlikult

veebilehti/rakendusi
kasutate, ja parandada
nende toimimist küpsiste ja
sarnaste tehnoloogiate
abil. Lisateabe saamiseks
minge küpsiste sektsiooni.

Anonüümsed andmed

Selleks, et uurida ja

Töötleme teie andmeid

analüüsida turu

seoses meie õigustatud

suundumusi oma toodete

huviga selleks, et

ja teenuste arendamiseks.

pakutavaid teenuseid

Kogutud andmed ei

pidevalt täiustada

võimalda teid tuvastada.
Neid andmeid töödeldakse
koondatud kujul, mis
tähendab, et nende põhjal
ei saa tuvastada üksikuid
kasutajaid ning neid saab
liita teiste kasutajatega
seotud koondandmetega,
samuti teiste kontserni
üksuste kogutud
andmetega.
Tuvastamiseks

Meililisti tellimuse

Nõustute enda andmete

kasutatavad andmed

haldamine (uudisleht).

töötlemisega vabatahtlikult

Tuvastamiseks

Selleks, et võimaldada teil

Nõustute enda andmete

kasutatavad andmed

jagada teavet meie

töötlemisega vabatahtlikult

veebilehtede/rakenduste
kohta e-posti või
sotsiaalmeedia kaudu.
Lisateavet sotsiaalmeedia
kaudu teabe jagamise
võimaluste kohta leiate
küpsiste jaotisest.
Tuvastamiseks

Selleks, et võimaldada teil

Nõustute enda andmete

kasutatavad andmed

lisada kommentaare ja

töötlemisega vabatahtlikult

arvamusi meie
veebilehtedele/rakendustel
e.

Mis on integreeritud konto?

Pakume teile ainulaadset, lihtsustatud lahendust.

Kui loote ühel ettevõtte Groupe SEB kaubamärgile kuuluval veebilehel või ühes
rakenduses kasutajakonto, saate sama kontoga sisse logida ettevõttele Groupe SEB
kuuluvale sama kaubamärgi või teise kaubamärgi teisele veebilehele või rakendusse.

Veelgi enam, kui loote kasutajakonto esmakordselt Groupe SEB veebilehel või
rakenduses, võime kasutada selle protsessi lõpule viimiseks andmeid, mille olete enne
konto loomist saatnud. Näiteks on võimalik, et olete edastanud meile teatud andmeid
klienditoega ühenduse võtmisel, müügikampaania osana või tellides ühe Groupe SEB
kaubamärgi uudiskirja.

See tähendab lihtsamat registreerimist, sest te ei pea juba sisestatud teavet uuesti
sisestama.

Integreeritud kontot saab kasutada teie andmete haldamiseks, meie teavitamiseks teie
valikutest ja turunduse eelistuste jms edastamiseks ühest kohast, st kliendi veebilehelt,
seoses kõikide teie kasutatavate kaubamärkidega.

Integreeritud konto kehtib järgmistele ettevõttele Groupe SEB kuuluvatele
kaubamärkidele: TEFAL (või T-FAL, olenevalt riigist), ROWENTA, MOULINEX, KRUPS,
CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN,
MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR.

Kellel on juurdepääs teie andmetele?

Teie andmeid jagatakse ainult vajaduse korral ning ainult järgmiste üksustega:
•

meie partnerfirmadega – ainult teie nõusolekul;

•

meie tarnijatega – kes tegutsevad eespool nimetatud eesmärkide nimel või
täidavad meie nimel konkreetseid ülesandeid (sealhulgas müügitugi, turu-

uuringud, klienditeenindus, kontohaldus, toodete või teenuste pakkumine nüüd ja
tulevikus, loosimine, võistlused ja kampaaniad);
•

meie teenusepakkujaga PowerReviews Inc., mis asub Ameerika Ühendriikides –
arvamuste haldamiseks. Ettevõttel PowerReviews on juurdepääs andmetele,
mida edastate arvamuste postitamisel. Andmete edastamine nimetatud
ettevõttele tugineb põhimõtetel, mis tulenevad ettevõtte PowerReviews
osalemisest programmis Privacy Shield;

•

meie ettevõtte ostja – juhul kui selle omandab mõni teine üksus;

•

kolmandad isikud – kui see on seadusega või kohtumäärusega lubatud või kui
see on ette nähtud, või kui see on vajalik seoses uurimise või menetlusega
asukohariigis või välismaal.

Sätete alusel (eriti isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 ja artikkel 48) on meil
õigus edastada teie andmeid Groupe SEB ettevõtetele halduse eesmärkidel.

Kui ülaltoodud põhimõtete kohaselt edastatakse andmeid väljaspool Euroopa Liitu
asuvasse riiki, kohustume võtma kasutusele asjakohaseid meetmeid teie andmete
kaitsmiseks kohaldatava seadusega kooskõlas oleval viisil. Samuti edastatakse teie
andmed Euroopa Liitu, kui asute liidust väljaspool, ja töödeldakse isikuandmete kaitse
üldmääruse sätete kohaselt.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Teie andmeid säilitatakse kogu meievaheliste ärisuhete aja jooksul ja nii kaua, kui see
on vajalik kasutustingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Pärast nimetatud
perioodi lõppu säilitame teie andmeid ainult seadusega nõutavas ulatuses või teatud
õiguste või lepinguliste suhete olemasolu tõendamiseks vajalikus mahus.

Teie õigused seoses andmetega

Millised õigused teil on?

Kooskõlas kohaldatava õigusega on teil järgmised õigused:

Andmetega tutvumise õigus - Teil on õigus taotleda juurdepääsu kõikidele andmetele
või osale neist.

Õigus andmete parandamisele - Teil on õigus nõuda, et kõiki andmeid või osa neist, mis
võivad olla valed või aegunud, tuleb parandada.

Õigus andmete kustutamisele - Teil on õigus nõuda kõikide andmete või nende osa
kustutamist, eriti juhul, kui andmeid pole enam vaja nende eesmärkide saavutamiseks,
milleks neid koguti, või kui soovite oma nõusolekut andmete töötlemiseks tagasi võtta.

Õigus esitada vastuväiteid - Te saate alati esitada vastuväiteid enda andmete
töötlemise keelamiseks meie õigustatud huvide täitmiseks. Siiski tahame juhtida
tähelepanu sellele, et hoolimata teie vastuväitest võime jätkata teie andmete töötlemist,
kui nende töötlemiseks on õigustatud ja ülekaalukad põhjused, või selleks, et
kehtestada, kinnitada või kaitsta teatavaid õigusi.

Õigus töötlemise piiramisele - Teil on õigus taotleda enda andmete töötlemise piiramist
(ainult salvestamine – töötlemist ei toimu) järgmistel juhtudel:

1) perioodil, mis on vajalik teie andmete õigsuse kontrollimiseks pärast seda, kui olete
nende õigsuse kahtluse alla seadnud,

2) juhul kui leiate, et teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, ja taotlete, et nende
andmete kustutamise asemel piirataks nende kasutamist,

3) juhul kui meil ei ole enam vajadust teie andmete töötlemiseks, kuid teil võib tekkida
vajadus nimetatud andmete kasutamiseks oma õiguste kindlaks määramiseks,
kinnitamiseks ja kaitsmiseks,

4) juhul kui vaidlustate oma andmete töötlemise ja soovite nende töötlemist piirata,
kontrollides samal ajal, kas õigustatud huvi, millele me viitame, õigustab nimetatud
andmete töötlemist.

Andmete ülekandmise õigus - Kui olete nõustunud oma andmete kogumisega või kui
teie andmeid kogutakse lepingu alusel, on teil õigus taotleda enda andmete edastamist
kolmandatele isikutele.

Õigus nõusolek tagasi võtta - Kui töötlemiseks on vaja teie nõusolekut (), võite selle
nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Õigus pärast teie surma andmeid hallata - Lisaks on teil õigus saata meile juhiseid,
kuidas teie surma korral teie andmeid käidelda.
•

Kuidas enda õigusi kasutada

Eespool kirjeldatud õigusi saate kasutada, klõpsates enda kliendilehel
andmehalduse lingil, lehe „Kontakt“ kaudu või pöördudes meie klienditoe
osakonna poole veebilehel või rakenduses esitatud telefoninumbril.

Samuti on teil õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile.
•

Teie turunduseelistused

Teie eelistuste kohaselt võite posti teel saada reklaammaterjale ja ärilisi
pakkumisi, mis võivad teile huvi pakkuda, tuginedes teie profiilis sisalduvale

teabele toodete või teenuste kohta, mida pakutakse ühe või mitme Groupe SEB
kaubamärgi veebilehtedel ja rakendustes, e-kirju, tekstsõnumeid ja aktiivseid
teateid ka meie partneritelt.

Võite turundusteadete vastuvõtmisest igal ajal loobuda, kasutades selleks
spetsiaalset linki sõnumis, nutitelefoni/tahvelarvuti aktiivsete teavituste sätetes
või logides sisse kliendilehele.

7. Küpsised

Küpsiste haldamine

Veebilehe/rakenduse kasutamisel võidakse teie seadmesse paigaldada küpsiseid (eriti
arvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefoni).

Me kasutame küpsiseid ainult teie eelneva sõnaselge ja konkreetse nõusoleku korral,
mis on antud enne nende seadmesse paigaldamist. Teie nõusolek on omandatud
ribareklaami kaudu, teavitades selgesti ja sõnaselgelt küpsiste kasutamise
eesmärkidest ja sellest, kuidas neid kasutatakse.

Veebilehte/rakendust kasutades nõustute küpsiste kasutamisega siin toodud sätete
kohaselt. Kui te pole küpsiste kasutamisega nõus, saate need keelata, nagu on
kirjeldatud allpool toodud jaotises „Kuidas valikulisi küpsised keelata?“

Mis on küpsised?

Küpsised on tekstifailid, mis võimaldavad teil end kliendina tuvastada ning sisaldavad
teavet teie eelistuste kohta (nt keelevalik) ja tehnilist teavet (sealhulgas klikivoo
andmeid).

Samuti võime kasutada veebisilte, mida tuntakse ka kui „pixel tags“ või „Clear Gif“, ja
teisi tehnoloogiaid, et uurida, kuidas te veebilehte/rakendust kasutate, ning tuvastada
meie veebilehti/rakendusi, mida olete külastanud.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Veebilehe/rakenduse osana kasutame erinevat tüüpi küpsiseid.

Olulised küpsised

Olulised küpsised võimaldavad juurdepääsu veebilehe/rakenduse põhifunktsioonidele.
Neid faile saate oma brauseri seadete abil kustutada, kuid sellisel juhul ei saa te
veebilehte/rakendust õigesti kasutada.

Valikulised küpsised

Kohandatud küpsised pole vajalikud, kuid need lihtsustavad oluliselt
veebilehe/rakenduse kasutamist ja suurendavad nende funktsionaalsust kasutaja jaoks.

Analüütilised küpsised võimaldavad meil analüüsida võrguliiklust, trende,
kasutusharjumusi ja tuvastada veebilehel/rakenduses ilmnenud tõrkeid. See võimaldab
meil veebilehe/rakenduse funktsionaalsust, kujundust ja sisu täiustada nii, et see
vastaks teie ootustele.

Reklaamiküpsiseid kasutatakse teie huvidega seotud asjakohaste reklaamide
kuvamiseks. Neid reklaame kuvatakse meie veebilehel ja veebilehti sirvides. Kui keelate
reklaamiküpsised, saate isikustamata reklaami ainult veebilehe/rakenduse ja
veebilehtede kaudu.

Sotsiaalsed küpsised võimaldavad teil jagada jagamisnuppude abil oma sõpradele
veebilehe sisu. See kehtib eriti suhtlusvõrgustike Facebook ja Twitter kohta. Selle
kohaselt salvestavad sotsiaalmeedia operaatorid teie seadmesse küpsiseid, et koguda
teavet selle kohta, kuidas te neid teenuseid kasutate.

Kuidas keelata valikulisi küpsiseid?

Teie esimese veebilehe/rakenduse külastuse ajal ilmub ribareklaam, mis teavitab teid
küpsiste kasutamisest. Seejärel saate oma eelistused selles osas kindlaks määrata.
Need failid paigaldatakse ainult teie nõusolekul, mida väljendab veebilehe/rakenduse
jätkuv kasutamine.

Iga küpsise faili paigaldamist saate igal ajal hallata, klõpsates veebilehe igal lehel /
rakenduse menüüs linki.

8. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon
1) Kui elate väljaspool Ameerika Ühendriike: Need kasutustingimused ühilduvad teie
elukoha seadustega. Kõik vaidlused lahendab asjaomane kohus juhul, kui võimalused
kokkuleppemenetluseks on ammendatud.

2) Kui elate Ameerika Ühendriikides:
a) Sundmenetlus vahekohtus. Kasutustingimuste pooled lepivad kokku, et kõik
vaidlused ja nõuded, mida ei saa mitteametlikult lahendada ja mis tulenevad teie
ostust, meie pakutavatest teenustest, meie veebilehest või rakendusest või
nendest kasutustingimustest või on nendega mingil moel seotud, lahendatakse
ainult sundmenetluse teel. Hoolimata eelnevast ei lahendata kõiki
patendiõigustega, autoriõigustega, kaubamärgi kaitseõigustega, ärisaladustega
ja eraelu puutumatuse õigustega või piltide õigustega seotud vaidlusi ja nõudeid

vahekohtus. Sellistel juhtudel lepivad pooled kokku, et vaidlused lahendatakse
ainult Essexi maakonna (New Jersey) osariigi või föderaalses kohtus. Pooled
lepivad kokku, et nendel kohtutel on kohalik ja materiaalne pädevus. Lepingu
osalised tunnistavad ja lepivad kokku, et kasutustingimuste alusel toimuvat
vahekohtu menetlust reguleerivad föderaalse arbitraažiseaduse sätted ja
föderaalse vahekohtu eeskirjad (olenemata muudest kohaldatava õiguse
sätetest).
Kasutustingimuste alusel toimuvat arbitraaži viib läbi American Arbitration
Association (AAA). Nõuetele kuni 75,000 $ (välja arvatud õigusabikulud, muud
kulud ning trahvid ja kahjutasud) kehtivad tarbija vahekohtu menetluse reeglid ja
rohkem kui 75 000 $ suuruste nõuete korral kohaldatakse kaubanduse
kohtumenetluse reegleid. AAA määrused on leitavad aadressilt:
https://www.adr.org.

Vahekohtu menetluse algatamise teatis tuleb kätte toimetada järgmisele
aadressile:
Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Teatise kontaktisik: Wendelynne Newton

b) Ühiste hagide menetluses osalemise õigusest loobumine: KUI SEADUS EI
NÄE TEISITI ETTE, KORRALDAKSE MENETLUSED INDIVIDUAALSELT.
GRUPIVIISILISE HAGI VÕI NÕUETE ESITAMINE TEISTE EEST EI OLE
LUBATUD.

Vaidlusi ei saa ühendada üheks menetluseks, kui pooled ei ole kirjalikult teisiti
kokku leppinud. Arbitraažikohtu tehtud otsustel ei ole res judicata jõudu seoses
nõuetega isikutele, kes ei ole vahekohtu osad.

Kui selle sektsiooni sätteid peetakse ebatõhusateks, võib rühmamenetlust läbi
viia ainult pädevas ühises kohtus ilma žürii osaluseta ja mitte vahekohtu juures.

c) Õigustest loobumine, sealhulgas õigus õiglasele kohtumenetlusele.
Vahekohtule esitamisega tunnistavad ja lepivad pooled kokku, et nende vaidlusi
ei lahendata muude menetlusasutuste, sealhulgas kohtu- või halduskohtu
menetluse abil. Vahekohtu reeglid on erinevad: kohtunikku ega žüriid ei ole ning
vahekohtunike tehtud otsuse edasikaebamise võimalused on väga piiratud.
KINNITAME, ET KUI VAIDLUS LAHENDATAKSE VAHEKOHTUMENETLUSES
VÕI ENNE KOHTUMENETLUST, LOOBUVAD POOLED KOHTUPROTSESSI
ÕIGUSEST.

