VEEBISAIDI PASSIONBRIDGESTONE.EU
TEENUSETINGIMUSED JA PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED
I.

VEEBISAIDI PASSIONBRIDGESTONE.EU TEENUSETINGIMUSED

Veebisaidi passionbridgestone.eu teenusetingimused põhinevad Eestis kehtivatel õigusaktidel ning loovad
standardid veebisaidi haldamiseks ja selle teenuste osutamiseks ja kasutamiseks.
Veebisaidi kasutus toimub käesolevate teenusetingimuste alusel ja kohaselt ning veebisaidi individuaalsete
teenuste või funktsioonide kasutus võib põhineda eritingimustel, konkreetsemalt sobivatel tingimustel, mis
sisaldavad teavet nimetatud teenuste või funktsioonide olemuse, ulatuse ja kasutustingimuste kohta.
Enne meie veebisaidi kasutamist peate teenusetingimused ja privaatsuspõhimõtted läbi lugema. Kui Te
Teenusetingimusi ei aktsepteeri, siis palume Teil veebisaidilt lahkuda. Võite veebisaidi kasutamise igal ajal
lõpetada.
Kõigi küsimustega palume pöörduda Bridgestone’i e-posti aadressile: bridgestone_baltics@bridgestone.eu

1.

Mõisted

„BRIDGESTONE“ – Bridgestone Baltics Dzelzavas iela 117, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1021, Läti
, mis on registreeritud Läti Regionaalkohtu hallatava Riikliku Kohtute Registri ettevõtjate registris,
„administraator“ – BRIDGESTONE;
„meie“/ „meid“/ „meile“ – BRIDGESTONE;
„kasutaja“ / „kasutajad“ – veebisaidi kasutaja või kasutajad, sõltuvalt kontekstist kollektiivselt või individuaalselt;
„veebisait“ – veebisait www.passionbridgestone.eul ja mis tahes URL aadressid, mis võivad seda tulevikus
asendada;
„Teie“ / „Teid“ – veebisaidi kasutajad;
„privaatsuse kaitse põhimõtted“ – dokument, milles sätestatakse tingimused kasutaja
administraatoripoolseks töötlemiseks ja kaitseks ning mis on teenusetingimuste lahutamatu osa;

andmete

„teenus“ – tasuline või tasuta teenus, mida BRIDGESTONE kasutajatele elektrooniliselt ning teenusetingimuste
ja eritingimuste kohaselt osutab, sealhulgas konkreetselt võistlused, loteriid ja muud kasutajatele korraldatavad
kampaaniad;
„materjal“ / „materjalid“ – kõik andmed, teave, tooted, elemendid, märgised, reklaamlaused, nimed, sümbolid,
kujutised, salvestised, kunstilised esitused, viited, kommentaarid ja postitused sõltumata nende vormist,
olemusest ja säilitamise või esitamise viisist, mida kasutajad veebisaidil esitavad, avaldavad, näitavad ja jagavad.
2.

Üldsätted

a)

Veebisaiti passionbridgestone.eu pakub BRIDGESTONE.

b)

Kui veebisaidi mingile teenusele või funktsioonile kohalduvad avaldatud eritingimused, siis reguleerivad
selle teenuse või funktsiooni kasutust nii teenusetingimused kui nimetatud eritingimused. Kui
teenusetingimuste mingid sätted on vastukäivad või võimatud koos kohaldada, siis loetakse
eritingimuste sätted teenusetingimuste sätetest prioriteetsemateks.

c)

Juurdepääs veebisaidile ja selle kasutus on tasuta, välja arvatud juhul, kui veebisaidi konkreetne osa või
teenus on selgesõnaliselt tasuliseks märgitud, konkreetsemalt vastavate eritingimuste alusel.

3.

Juurdepääs veebisaidile

a)

Juurdepääs veebisaidile ei nõua kasutajalt mingeid formaalsusi. Konkreetselt ei ole kasutajal vaja
nimetatud juurdepääsu saamiseks veebisaidile registreeruda, sisse logida ega isikuandmeid esitada.

b)

BRIDGESTONE soovitab veebisaidi kasutamiseks järgmisi brausereid:
- MS Internet Explorer, versioon 9.0 või hilisem;

- Mozilla Firefox, versioon 10.0 või hilisem;
- Google Chrome, versioon 18.0 või hilisem.
c)

Kasutaja arvutisüsteemidel peaks olema küpsiste tugi ja sisselülitatud Javascript.

d)

Administraator annab endast parima, et veebisaidi töö ei katkeks. Administraatoril on volitus veebisaiti
või selle individuaalseid elemente parandada, hooldada, kaasajastada ja muuta, mis võib piirata või
blokeerida juurdepääsu veebisaidile.

e)

Kui konkreetse teenuse tingimustes ei ole teisiti sätestatud, siis jätab BRIDGESTONE endale õiguse
enda ainuäranägemisel ja mis tahes ajal blokeerida juurdepääs veebisaidile või selle osale või lõpetada
teenuse osutamine.

f)

BRIDGESTONE jätab endale õiguse enda ainuäranägemisel peatada või blokeerida juurdepääs
veebisaidile või selle osale, kui tegemist on inimese volitamata juurdepääsuga, viirustega, defektidega
või muude põhjustega, mis rikuvad või ohustavad veebisaidi haldust või turvalisust ning ei allu
BRIDGESTONE’i tahtele.

g)

Administraator teavitab kasutajaid juurdepääsu peatamisest või blokeerimisest ja hoolduskatkestustest,
samuti nende kestustest, kasutades selleks veebisaidile www.pasjabridgestone.pl ülespandud vastavaid
teatisi.

h)

Veebisaidi kasutus võib sõltuda kasutaja või internetiteenuse osutaja tarkvara ja riistvara
konfiguratsioonist ja seadistustest. BRIDGESTONE ei vastuta, kui veebisaidi kasutamise võimatus
tuleneb kasutaja või internetiteenuse osutaja tegevustest.

i)

Kui konkreetse teenuse eritingimustes ei ole teisiti sätestatud, siis on kasutajal õigus veebisaidi
kasutamine igal ajal lõpetada.

j)

Administraator võib blokeerida kasutaja juurdepääsu veebisaidile või selle teatud funktsioonidele, kui
kasutaja kasutab veebisaiti viisil, mis rikub kohalduvat seadust või teenusetingimusi või eritingimusi või
ohustab BRIDGESTONE’i mainet või põhjustab BRIDGESTONE’ile, veebisaidile või kolmandatele
isikutele muud kahju.

4.

Veebisaidi sisu

a)

Sellel veebisaidil BRIDGESTONE’i enda ja tema äripartnerite kohta toodud andmed on valitud vajaliku
hoolsusega. Samas ei saa BRIDGESTONE garanteerida nende andmete täielikkust ja tõesust ning ei
vastuta potentsiaalsete ebakõlade eest. Eeltoodu ei mõjuta kohalduvate eritingimuste sätteid.

b)

BRIDGESTONE jätab endale õiguse teha veebisaidi sisus ja graafilises kujunduses ühepoolselt, mis
tahes ajal ja ilma etteteatamata muutusi.

c)

Veebisait võib sisaldada viiteid kolmandate isikute veebisaitidele, et pakkuda kasutajatele lisaväärtust.
BRIDGESTONE annab endast parima, et kõrvaldada viited veebisaitidele, mille sisu rikub kehtivaid
seadusi, kuid ei saa seda täielikult garanteerida. Teenusetingimused ei kehti teistele veebisaitidele ja
veebilehtedele. Eeltoodut arvestades ei vastuta BRIDGESTONE selliste väliste veebisaitide ega
ressursside kättesaadavuse eest, ei ole otseselt ega kaudselt vastutav nende veebisaitide
privaatsuskaitse meetodite ega sisu eest, sealhulgas reklaamide, toodete ega muude neil veebisaitidel
või ressurssides kättesaadavate materjalide ja teenuste sisu eest, ning ei vastuta kahjude ega kadude
eest, mis tulenevad või väidetavalt tulenevad välistel veebisaitidel või ressurssides kättesaadava sisu,
toodete või teenuste kasutamisest.

d)

Tingimused teenuselepingute sõlmimiseks, teenusetingimused
tingimused on ära toodud vastava teenuse eritingimustes.

5.

Autoriõiguste, intellektuaalse omandi õiguste ja muude õiguste kaitse

a)

Kõik õigused, autoriõigused, andmebaasiõigused, kaubamärgiõigused ja muud intellektuaalse omandi
õigused veebisaidile ja selle elementidele sõltumata nende vormist ja graafilisest kujundusest, välja
arvatud veebisaidi kasutajate poolt antud sisu, kuuluvad BRIDGESTONE’ile või meie tarnijatele,
litsentseerijatele või sidusettevõtetele ning neile kehtib juriidiline kaitse.

b)

Veebisaidi kasutamine ei tähenda mis tahes õiguste omandamist veebisaidile ega selle individuaalsetele
elementidele või sisule.

ja

teenuselepingust

taganemise

c)

Veebisaidi mis tahes elementide, sealhulgas selle sisu kasutamine ilma BRIDGESTONE’i eelneva
kirjaliku nõusolekuta, sõltumata nende formaadist ja graafilisest kujundusest, võib kujutada endast
kehtivate õigusaktide, konkreetsemalt intellektuaalse omandi õiguste rikkumist ning on keelatud, kui
seaduse üldkohalduvate sätetega ei ole määratud teisiti.

6.

Kasutaja kohustused

a)

Veebisaidi kasutajad peavad järgima seadusi, teenusetingimusi ning üldtunnustatud ühiselu reegleid ja
häid tavasid.

b)

Veebisaidi kasutamine viisil, mis rikub või välistab teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õigusi (sealhulgas
intellektuaalse omandi õigusi, konfidentsiaalsuse õigusi või isikuandmete kaitse õigusi) ning veebisaidi
kasutamine tellimata sõnumite hulgi või individuaalseks saatmiseks või prügiposti saatmiseks või selliste
saatmiste toetuseks on keelatud.

c)

Veebisaidi kasutamine arvutiviiruste, makroviiruste, trooja hobuste, ussviiruste jms saatmiseks ja
jagamiseks eesmärgiga arvutite töösse sekkuda, seda häirida või takistada on keelatud.

d)

Veebisaidi kasutamine, et saata, jagada või talletada laimavaid, solvavaid, siivutuid, ähvardavaid,
ärritavaid, häirivaid või ebavajalikult murettekitavaid materjale või selliseid materjale, mis rikuvad seadusi
või eritingimusi või kolmandate isikute õigusi (sealhulgas autoriõigusi, andmebaasiõigusi ja
konfidentsiaalsuse õigusi), on keelatud.

e)

Veebisaidile viidete loomine on lubatud ainult BRIDGESTONE’i eelneval kirjalikul nõusolekul.

f)

Veebisaidi kasutamine viisil, mis tekitab veebisaidi toimivuse või funktsioonide takistamise, kahjustamise,
piiramise või halvendamise ohtu, on keelatud.

g)

Hüpertekstiviidete loomine ja avaldamine veebisaidi mis tahes osadele ja püüded saavutada veebisaidile
volitamata juurdepääsu on keelatud.

7.

Kasutajate esitatud materjalid

a)

Administraator võib lubada kasutajatel veebisaidil materjale esitada, jagada või levitada.

b)

Kasutajad jagavad materjale ainult kooskõlas veebisaidi funktsioonidega, mis on antud kasutajale
kättesaadavad, sealhulgas kooskõlas nende funktsioonide poolt toetatavate tehniliste tingimuste ja
parameetritega.

c)

Eeltoodud punktide a ja b kohaselt materjalide jagamisel kinnitab kasutaja järgmist:
 kasutaja on materjali ja selle osade ainus omanik, esitaja või tootja ning talle kuuluvad kõik õigused
materjalile või tal on volitus materjali kontrollida, kasutada, levitada ja hallata,
 kasutaja õigusi materjalile, selle sisule ja kõigile elementidele ei ole kolmandate isikute kasuks
piiratud ega koormatud,
 kasutaja jagab materjali vabatahtlikult ja tasuta, välja arvatud juhul, kui kohalduvad eritingimused
sätestavad teisiti,
 kasutaja annab BRIDGESTONE’ile volituse materjali salvestada, kopeerida, taasesitada ja näidata,
enda äranägemisel valitud ajal ja kohas arvutivõrgus levitada ning teiste materjalidega
kombineerida, kuni materjal on veebisaidilt eemaldatud,
 materjal ja selle kasutus kooskõlas teenusetingimustega või kohalduvate eritingimustega ei lähe
vastuollu mis tahes õiguste, omandite, isiklike õiguste, seaduste, heade tavade, tunnete, moraali,
uskumuste, ausa konkurentsi reeglite, oskusteabe kaitse, huvide kaitse ega seaduslikult või
lepinguliselt kaitstud ärisaladustega,
 kasutaja vabastab BRIDGESTONE’i kõigist potentsiaalsetest nõuetest seoses materjali jagamise ja
levitamisega veebisaidil ning kohustub maksma kohtulikult või kokkuleppe korras määratud tasu või
hüvitust, kõrvaldama rikkumise põhjused ning katma muud seaduslikud nõuded ja nende kulud,
sealhulgas seonduvate õigusteenuste kulud kooskõlas vastavate seaduste üldkohalduvate
sätetega.

d)

BRIDGESTONE ei ole kohustatud kasutajate esitatud materjale kasutama ega neid arhiveerima või
talletama.

8.

Kasutajate sisu seire

a)

BRIDGESTONE võib, kuid ei ole kohustatud jälgima kasutajate esitatavate materjalide sisu,
kontrollimaks, et need materjalid ei oleks vastuolus kohalduvate seaduste, teenusetingimuste, heade

tavade, ühiselu reeglite, tunnete, moraali, uskumuste, isiklike õiguste, ausa konkurentsi reeglite,
oskusteabe kaitse ning ärisaladuste seadusliku kaitsega.
b)

Kui BRIDGESTONE’ile antakse teada, et veebisaidile laaditud materjal või materjalid on vastuolus
kohalduvate seaduste, teenusetingimuste, heade tavade, ühiselu reeglite, tunnete, moraali, uskumuste,
isiklike õiguste, ausa konkurentsi reeglite, oskusteabe kaitse või ärisaladuste seadusliku kaitsega, siis
teeb BRIDGESTONE kõik antud olukorras vajaliku ja konkreetselt võib kasutajat hoiatada, tema
juurdepääsu veebisaidile peatada või tühistada või materjali(d) veebisaidilt eemaldada.

c)

Enne teatatud küsimuses lõpliku otsuse tegemist on BRIDGESTONE’il õigus nõuda lisateavet või
selgitusi.

9.

BRIDGESTONE’i vastutus

a)

BRIDGESTONE ei
BRIDGESTONE’i esitatud ja levitatud sisu eest.

b)

Seoses BRIDGESTONE’i poolt veebisaidil tasuta osutatavate
elektrooniliste teenustega ei vastuta BRIDGESTONE kasutajatele nimetatud teenuste kasutamisest
tekkinud saamatajäänud kasumi eest.

c)

Seoses BRIDGESTONE’i poolt veebisaidil tasuta osutatavate
elektrooniliste teenustega ei vastuta BRIDGESTONE nimetatud teenuste ebaõnnestunud või ebakohase
osutamise eest, kui see ei olnud tahtlik.

d)

BRIDGESTONE ei vastuta teenuste ebaõnnestunud või ebakohase
osutamise eest, kui selle on põhjustanud kolmandad isikud (konkreetselt sideoperaatorid,
internetiteenuse osutajad), välja arvatud juhul, kui kohalduvad õigusaktid ei sätesta teisiti.

e)

BRIDGESTONE ei vastuta Teie kadude ega kahjude eest, mille
põhjuseks on veebisaidi avamine kolmanda isiku hüperlingi kaudu.

f)

BRIDGESTONE ei vastuta Teie kadude ega kahjude eest, mille
põhjuseks on veebisaidi teiste kasutajate teod või tegematajätmised, konkreetselt selliste eest, mis
tulenevad nendepoolsest veebisaidi kasutamisest vastuolus kohalduvate seaduste, teenusetingimuste,
heade tavade või ühiselu reeglitega.

g)

BRIDGESTONE ei vastuta andmekadude eest, mille põhjuseks on
riistvara või tarkvara rikked või muud tema tahtele allumatud asjaolud.

h)

BRIDGESTONE ei vastuta veebisaidi muudatuste ega kustutamise eest;
kasutajatel ei ole õigust hüvitusele selle eest, et nad ei saa jätkata veebisaidi mis tahes osa kasutamist
veebisaidi või selle osa rikke, peatamise või kustutamise tõttu, kui selle põhjuseks on BRIDGESTONE’i
tahtele allumatud asjaolud.

i)

Teenustingimuste ükski säte ei välista ega piira BRIDGESTONE’i vastutust teadliku valeteabe eest ega
surmade või kehavigastuste eest, mille põhjuseks on BRIDGESTONE’i teod või hooletus.

vastuta

veebisaidil

teiste

partnerite,

mitte

10. Kaebused
Kõik kaebused seoses veebisaidiga või esitatavate teenustega peab esitama administraatorile, kasutades
järgmist e-posti aadressi: bridgestone_baltics@bridgestone.eu

a)

Kaebused peavad sisaldama nende esitaja ees- ja perenime ning täpset aadressi, samuti kaebuse
põhjalikku kirjeldust ja põhjendust.

b)

Administraator vaatab kaebuse üle 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, välja arvatud juhul, kui
kaebuses esitatud teave või andmed vajavad korrigeerimist.

c)

Kui kaebuses esitatud teave või andmed vajavad korrigeerimist, siis vastab administraator nimetatud
teabe või andmete korrigeerimise nõudega ja teatab, et kaebus lükatakse tagasi, kui nõutavaid
korrektiive etteantud aja jooksul ei tehta.

d)

Pärast korrigeeritud teabe või andmete saamist vaatab administraator kaebuse 14 päeva jooksu läbi.

e)

Kui teabe või andmete korrigeerimiseks antud aeg möödub viljatult, siis lükatakse kaebus tagasi.

f)

Administraator vastab kaebustele e-posti teel, saates vastuse esitatud kaebuses märgitud aadressile.

11. Isikuandmete kaitse
a)

Veebisaidi või selle individuaalsete teenuse kasutamiseks võib vaja olla kasutaja isikuandmeid. Sellistel
juhtudel võib veebisaidi või selle individuaalsete teenuste kasutamine olla piiratud, kui isikuandmeid ei
esitata, esitatakse ebaõigeid isikuandmeid, isikuandmete töötlemiseks ei anta nõusolekut või võetakse
isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi.

b)

Kasutaja esitab kõik isikuandmed (nt ees- ja perenimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress)
vabatahtlikult, et saada juurdepääs veebisaidile või selle kaudu pakutavatele teenustele ja
funktsioonidele.

c)

Administraator kasutab kasutaja esitatud isikuandmeid kooskõlas privaatsuse kaitse põhimõtetega ja
isikuandmete kaitsele suunatud kohalduvatele õigusaktidega.

12. Lõppsätted
a)

Veebisaidi pasjabridgestone.pl teenusetingimustele kohaldatakse ja nende tõlgendamiseks kasutatakse
Poola õigust.

b)

Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavates Poola riiklikes kohtutes.

c)

Kui teenusetingimuste mis tahes säte on õigusaktidega vastuolus või loetakse kehtetuks või
jõustamatuks, siis ei mõjuta see teenusetingimuste muude sätete kehtivust ja jõustatavust, mis jäävad
kehtima.

d)

BRIDGESTONE jätab endale õiguse teenusetingimusi muuta. Administraator teavitab kasutajaid kõigist
muudatustest veebisaidi kaudu. Muudatused ei tohi rikkuda kasutajate õigusi, mille nad on saanud enne
nimetatud muutuste jõustumist.

e)

Veebisaidi pasjabridgestone.pl teenusetingimused jõustuvad nende veebisaidil avaldamise päevast.

f)

Veebisaidi passionbridgestone.eu teenusetingimuste kehtiv versioon on saadaval veebiaadressil
http://www.passionbridgestone.eu

II.

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Meil on väga hea meel, et olete meie ettevõttest huvitatud.
BRIDGESTONE võtab kõiki privaatsusküsimusi väga tõsiselt ja me teeme kõik, et tagada Teie isikuandmete
turvalisus ajal, mil kasutate meie veebisaiti.
Põhimõtteliselt ei ole veebisaidi kasutamiseks ja sealse teabe sirvimiseks isikuandmeid vaja. Samas võivad
teatud lehed ja alalehed, nt reklaamkampaaniatele ja võistlustele registreerimise lehed, küsida Teilt konkreetseid
andmeid, sealhulgas isikuandmeid kohalduvate õigusaktide mõistes.
Privaatsuspõhimõtetega on paika pandud see, kuidas me kasutame Teie poolt veebisaidi kaudu esitatud
isikuandmeid. Privaatsuspõhimõtteid võidakse perioodiliselt muuta. Eeltoodut arvestades soovitame Teil seda
veebilehte regulaarselt külastada, et saaksite kõigist muudatustest teada ja oskaksite otsustada, kas need on
Teie jaoks aktsepteeritavad. Meie privaatsuspõhimõtted kehtivad kõigile veebisaidi külastajatele ja kõigile
juurdepääsumeetoditele, kaasa arvatud laua- ja sülearvutid, avalikud internetipunktid ning mobiilsideseadmed.
Esitades meie veebisaidi kaudu oma isikuandmeid, nõustute nende kasutamisega kooskõlas
privaatsuspõhimõtetega.
Kõigi küsimuste ja muredega saate pöörduda klienditeenindusse, vt veebsaidi kontaktandmete sektsiooni.
1.

Mõisted

„BSBA“ – BSBA Bridgestone Baltics Dzelzavas iela 117, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1021, Läti
, mis on registreeritud Läti Regionaalkohtu hallatava Riikliku Kohtute Registri ettevõtjate registris,
„Kasutaja“ / „Kasutaja“ – veebisaidi www.pasjabridgestone.pl kasutaja või kasutajad, sõltuvalt kontekstist
kollektiivselt või individuaalselt;

„veebisait“ – veebisait, mille esileheks on www.passionbridgestone.eu
„isikuandmed“ – kõik tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seonduvad andmed.
„Sidusettevõte“ – kontserni Bridgestone Group sidusettevõte, mis on seotud ……., nt tütarettevõtted.
2. Milliseid isikuandmeid me kogume?
BSBA kogub Teie isikuandmeid veebisaidi teatud alalehtedel. BSBA kogub selliseid isikuandmeid nagu ees- ja
perenimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, Teie poolt veebisaidile esitatud finantsandmed ja
dokumendid, kasutajanimi, parool ja sugu.
Võistlustel, reklaamkampaaniates, teenustes jm osalemiseks peate registreerumise vormil andma oma nõusoleku
sellele, et BRIDGESTONE Teie isikuandmeid töötleb. Isikuandmete töötlemiseks on vajalik kasutaja nõusolek.
Kõigil kasutajatel on õigus enda esitatud isikuandmeid kontrollida. Kui need andmed on valed, ebatäielikud,
kohatud või aegunud, siis võivad kasutajad nõuda nende korrigeerimist või uuendamist. BSBA palub Teie abi
tagamaks, et BSBA’i talletatud isikuandmed on täpsed ja ajakohased. Lisaks on kasutajatel õigus keelduda
andmast nõusolekut enda isikuandmete töötlemiseks ning nõuda nende kustutamist, kuid selleks peab olema
põhjendatud õigustus, nt kui nende isikuandmete töötlemine võib kaasa tuua negatiivseid tagajärgi või kui neid
andmeid ei saa enam otstarbekohaselt kasutada.

Samuti peaksite märkima, kas olete huvitatud sellest, et saada teavet uute teenuste, võistluste ja
reklaamkampaaniate kohta, mida BSBA või tema sidusettevõtted korraldavad. Nõusolek isikuandmete
töötlemiseks turunduse eesmärkidel on rangelt vabatahtlik.
Veebisaidil töödeldavate isikuandmete haldajaks on BSPL.
3.

Isikuandmete konfidentsiaalsus

Teie isikuandmete kasutamisel järgib BSBA privaatsuspõhimõtteid ja täidab oma seaduslikke kohustusi seoses
isikuandmete töötlemisega.
BSBA teeb kõik, et tagada Teie isikuandmetele parim kaitse, ning rakendab mõistlikke meetmeid, et turvata ja
kaitsta kogutud andmeid ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kadumise või kustutamise eest.
BSBA tagab Teie isikuandmete optimaalse turvalisuse järgmistel viisidel:
•
kasutades kõigis sobivates kohtades kodeerimismehhanisme;
•
kasutades paroole;
•
nõudes kolmandatelt isikutelt lepingulisi garantiisid; ning
•
piirates juurdepääsu Teie isikuandmetele (nt andes juurdepääsu ainult BSBA töötajatele, kes vajavad
neid andmeid alltoodud eesmärkidel ja kellel on selleks vajalik volitus).
BSBA soovitab, et väldiksite veebisaidil registreerudes lihtsasti aimatavaid paroole ja/või kasutajanimesid,
muudaksite regulaarselt oma parooli, ei jagaks oma kasutajanime, parooli ega muid andmeid teistega ning
hoiaksite oma isikuandmeid turvaliselt, et neid oleks parem kaitsta.
4.

Kuidas me Teie isikuandmeid kogume ja talletame?

Kui soovite kasutada meie veebisaidi osa, mis nõuab registreerumist, siis küsitakse Teilt vastavaid andmeid.
Sellistel juhtudel annab BSBA Teile täieliku juurdepääsu veebisaidi funktsioonidele, mis on seotud võistlusega
Passion [….], alles pärast nõutavate andmete esitamist.

