Sandmani Grupi AS
B2B keskkonna privaatsuspoliitika

Sandmani Grupi AS on võtnud endale kohustuse kaitsta B2B keskkonna Partneri (edaspidi Partner)
ning Partneri lõppklientide (edaspidi lõppklient) andmete privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme
koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad andmete kogumist, kasutamist,
avaldamist, edastamist ja talletamist.

Milliseid B2B keskkonna kasutaja isikuandmeid me salvestame?
B2B keskkonna kasutaja isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sandmani Grupi AS. Salvestame
B2B keskkonna kasutaja isikuandmeid kasutajate turvaliseks tuvastamiseks, lepingu täitmiseks,
ühenduse võtmiseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
B2B keskkonda sisselogimisel, sõltuvalt sisselogimise viisist, salvestame järgmiseid isikuandmeid:
Ees- ja Perekonnanimi
Isikukood
E-posti aadress
Telefoni number
Lisaks sellele salvestame ka järgmiseid andmeid:
Asukoht
Küpsised

Milliseid lõppkliendi isikuandmeid me töötleme kui on valitud „Tarne lõppkliendile“?
Sandmani Grupi AS tagab andmete turvalise töötlemise peale nende sisestamist B2B keskkonna
tellimussüsteemi. Selliste andmete töötlemise nõusoleku ja muid lepingu täitmiseks vajalikke
nõusolekuid küsib Partner kliendisuhe raames ise lõppkliendi käest. Sandmani Grupi AS on
selliste isikuandmete töötlemisel volitatud töötleja rollis.
Partner vastutab eranditult selle eest, et lõppkliendile osutavad teenused oleksid kooskõlas lõppkliendi
soovidega ning vajalik teave oleks edastatud lõppkliendile. Sandmani Grupi AS ei vastuta võimalike
kolmandate osapoolte, lõppkliendi ja/või Partneri kahjunõuete eest, mis on tekkinud tänu sellele, et:
vajalikud nõusolekud andmete töötlemiseks ei olnud võetud; lepinguline suhe Partneri ja lõppkliendi
vahel oli puudulik; Partneri poolt lõppkliendile edastatud teave oli vale või puudulik.
Juhul, kui Partner avastab, et B2B keskkonda on sisestatud valed või ilma lõppkliendi (andmesubjekti)
nõusolekuta isikuandmed, kohustub ta:
1) Viivitamatult teavitama sellest Sandmani Grupi ASi.
2) Vastutustundlikult tegema kõik endast oleneva, selleks, et minimeerida tekkinud kahju.
3) Tegema koostööd Sandmani Grupi ASiga tekkinud kahju likvideerimiseks.

Salvestame lõppkliendi isikuandmeid lepingu täitmiseks, ühenduse võtmiseks ning seadusest
tulenevate kohustuste täitmiseks.

B2B keskkonda salvestame järgmiseid lõppkliendi isikuandmeid:
Ees- ja Perekonnanimi
Ettevõtte nimi (juhul, kui lõppkasutaja on juriidiline isik)
Aadress
E-posti aadress
Telefoni number

Kui kaua me säilitame kasutaja isikuandmeid / lõppkliendi andmeid?
Isikuandmeid säilitame kuni koostöölepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Sandmani Grupi AS on
kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitame õigusaktides
sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kasutaja isikuandmete muutmine
Andmeid saate muuta vajutades oma nime juures asuva noole peale, avanevas rippmenüüs valige
„Profiili seaded“ – „Sinu andmed“ – „Muuda andmeid“.
Kasutajaid saab lisada ja kustutada Teie ettevõtte Peakasutaja, kelle kontaktid on leitavad profiili
seadete all.

Isikuandmete kaitse
Sandmani Grupi AS rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised
meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on
ainult selleks volitatud isikutel.
Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas
kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt
teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.
Turvalisus
B2B keskkond on krüpteeritud ühendusega. Kasutame kaasaegseid tehnilisi ja füüsilisi infoturbe
lahendusi. Andmeid töötleme ainult Euroopa Liidu ja/või Euroopa Majanduspiirkonna siseselt,
vastavuses kehtivate andmekaitseregulatsioonidega.

Täiendavate küsimuste korral
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta
ühendust aadressil andmekaitse@sandman.ee
Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka
isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

B2B keskkonda kasutama asudes, oled käesolevate tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.
Sandmani Grupi AS jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingumusi igal ajal. Enne tingimuste
muutmist teavitame sellest süsteemi kasutajaid mõistliku aja jooksul.

B2B keskkonna küpsiste kasutamise tingimused
Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse.
Milleks me küpsiseid kasutame?
Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad
küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.
Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:
- kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
- parema teeninduse pakkumiseks;
- kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
- veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
- sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;
Mis tüüpi küpsiseid kasutame?
Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised - kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need
kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe
keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks.
Püsivad küpsised
Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel
on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi
aastateks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ning
kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et kasutaja ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima.
Kolmandate osapoolte küpsised:
Tellimissüsteemi lehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja reklaamide
näitamise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja
tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.
Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:
- Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
- Microsoft’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://privacy.microsoft.com/et-ee/privacystatement
Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist
tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.
Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.
NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada veebilehe korrektset toimimist.
Küpsiste kohta saab rohkem teavet
veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/ või http://www.youronlinechoices.com/ee/

