Privaatsuspõhimõtted* [H-D edasimüüja veebisait]
Meie, Harley-Davidson Tallinn, Punane 74a, kogume ning kasutame teatud tüüpi teavet oma veebisaidi
ja kaupluse külastajate, klientide (sh vajadusel nende esindajad), potentsiaalsete klientide, võistlustel,
loosimistel, reklaamikampaaniates, uuringutes ja üritustel osalejate ning isikute kohta, kes soovivad saada
teavet meie toodete ja teenuste kohta. Käesolevates põhimõtetes on kirjeldatud, millist teavet me kogume
ja kuidas me seda kasutame.
Meie veebisaidi kasutamisega või meile enda kohta teabe avaldamisega annate oma nõusoleku seda teavet
käesolevate privaatsuspõhimõtete järgi koguda, töödelda, jagada ja edastada, sh väljapoole teie
elukohariiki.
Millist teavet me teie kohta kogume ja kasutame?
Võime koguda järgmisi andmeid: teie nimi ja kontaktandmed, IP-aadress, ametinimetus, krediitkaardi
number ja finantsandmed, juhiloa ja ID-kaardi andmed, sugu, sünnipäev, huvid ja muu vabatahtlikult
avaldatud teave, tellimused ja tellimuste ajalugu, teie mootorratta andmed, tootegarantiid, garantiid ja
remonditööd. Võime koguda teavet ka selle kohta, kuidas te seda veebisaiti kasutate, demograafilist ja
geograafilist teavet, informatsiooni selle kohta, millised tooted ja teenused teid huvitavad või mida te
eelistate ja teavet turunduseelistuste kohta.
Kust me saame teavet teie kohta?
Võite anda enda kohta teavet otse meile või võime seda koguda siis, kui teete tellimuse, esitate päringu,
küsimuse või probleemi korral, osalete võistlusel, reklaamikampaanias, uuringus, üritusel või külastate
meie poodi või võtate meiega otse ühendust, kasutades järgmisi kanaleid: tavaliselt meie veebisait
Harley-Davidson-Tallinn.ee. Võime teavet saada ka muudelt Harley Davidsoni volitatud edasimüüjatelt,
ettevõttelt Harley Davidson Inc. ja selle tütar- ja sidusettevõtetelt, valitud äripartneritelt ning aeg-ajalt
kolmandatelt isikutelt ja võime seda teavet kombineerida teie kohta juba olemasoleva informatsiooniga.
Mis eesmärkidel me kogume ja kasutame teavet teie kohta?
Võime koguda ja kasutada teavet teie kohta ühel või mitmel järgmisel eesmärgil:
•

•
•
•
•
•
•

mootorrataste, toodete ja teenuste pakkumiseks, mida olete tellinud või mille kohta olete huvi
tundnud, teie tellimuste töötlemiseks ning täitmiseks ja meie lepinguliste ning seaduslike, sh
garantiide (vajadusel), arvelduse ja tarnimisega seotud õiguste ning kohustuste täitmiseks;
teie küsitud teabe või hinnapakkumiste esitamiseks ja teie päringutele vastamiseks;
teie huvi korral finantseerimistaotluste läbivaatamiseks ja kinnitamiseks;
meie veebisaidi ja Harley Davidsoni toodete ning teenuste kvaliteedi täiustamiseks;
teie toote- ja teenuse-eelistuste kohta lisateabe saamiseks ning meie ja Harley Davidsoni toodete
ning teenuste kohandamiseks ja isikupärastamiseks teie isikliku profiili põhjal;
võistluste, loosimiste, reklaamikampaaniate ning ürituste läbiviimiseks ja haldamiseks;
reklaamimiseks ja teile uudiste ning teadete edastamiseks meie ja Harley Davidsoni toodete,
teenuste, kliendiprogrammide, võistluste, loosimiste ja reklaamikampaaniate kohta, juhul kui te ei
ole meile teatanud, et ei soovi turundusteateid saada, ja aeg-ajalt küsitlusteks, analüüsideks ja
turu-uuringuteks.

Kellega me teie teavet jagame?
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Võime jagada teie teavet mistahes eespool mainitud eesmärgil järgmiste isikutega:
•
•
•
•

Harley Davidson Inc. ja selle tütar- ning sidusettevõtted ning nende äripartnerid, kes pakuvad
Harley Davidsoni kaubamärki kandvaid tooteid või teenuseid;
Harley Davidsoni muud volitatud edasimüüjad;
teenusepakkujad, kes osutavad teenuseid meie nimel, näiteks paljud IT-teenuste või postiteenuste
pakkujad;
meie äripartnerid, näiteks turundusfirmad või muud isikud, kui te tellite nende teenuseid.

Võime jagada teavet ka kolmandate isikutega, sh õiguskaitseorganid ja kohtud, õiguslikel ja
regulatiivsetel eesmärkidel, kui me müüme oma ettevõtte või pettuste vältimise eesmärgil.
Kas me edastame teavet rahvusvaheliselt?
Osa kolmandaid isikuid, kellega me teavet jagame, on väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides, kus
pakutav kaitse pole samal tasemel kui meie riigis. Sellest hoolimata oleme rakendanud turvameetmeid
sellisel viisil edastatava teabe kaitsmiseks.
Kolmandate isikute lingid
Sellel veebisaidil võib olla linke kolmandate isikute saitidele. Me ei vastuta nendel saitidel kogutava teabe
turvalisuse ega privaatsuse eest. Soovitame teil läbi lugeda kolmandate isikute veebisaitide
privaatsusavaldused, et aru saada, kuidas nad teie kohta teavet koguvad ja seda kasutavad.
Turundus
Kui te annate meile oma kontaktandmed, võidakse teile pakkuda võimalust saada erinevaid uudiskirju ja
muud turundusliku sisuga teavet meilt ja/või ettevõttelt Harley Davidson Inc. ning selle tütar- ja
sidusettevõtetelt. Teave võib hõlmata näiteks andmeid Harley Davidsoni uusimate toodete ja teenuste
kohta, sh eripakkumiste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Saate lihtsalt lõpetada teadete tellimise või
eemaldada ennast meie turundusteadete saajate aktiivsest loendist või muuta oma turundusteadete saamise
eelistusi igal ajal, klõpsates meilt saadud turundusteadetes olevat teadetest loobumise linki ja/või juhiseid
või võttes meiega ühendust.
Küpsised ja jälgimistehnoloogiad
Kasutame oma veebisaidil küpsiseid teile kohandatud reklaamide kuvamiseks ja trendide analüüsimiseks,
veebisaidi haldamiseks, kasutajate liikumise jälgimiseks ja demograafiliste ja geograafiliste üldandmete
kogumiseks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse teie külastatud veebisaitidelt teie arvutisse
ning salvestatakse sinna. Neid kasutatakse laialdaselt veebisaitide toimimise tagamiseks ja tõhustamiseks,
samuti teabe edastamiseks veebisaidi omanikele. Brauseri sätete muutmisega saate küpsised lubada või
keelata. Kui te keelate küpsised, ei pruugi teil olla võimalik selle veebisaidi kõiki funktsioone kasutada.
Lisateabe saamiseks küpsiste kohta, sh teabe saamiseks selle kohta, millised küpsised on teie arvutisse
salvestatud ja kuidas neid hallata ning eemaldada, külastage veebisaiti www.allaboutcookies.org.

Meie veebisaidi külastamise ja kasutamisega nõustute küpsiste salvestamisega oma seadmetesse
ning nende küpsiste ja tehnoloogia kasutamisega.
Lapsed

Me ei kogu teadlikult mingeid isikuandmeid alla kaheksateistkümne (18) aastastelt lastelt ilma vanemate
nõusolekuta, v. a juhtudel, kui see on seadusega lubatud. Kui te olete alla 18 aasta vanune isik, palun ärge
avaldage meile teavet oma isiku kohta, v. a juhtudel, kui teil on selleks oma vanema või eestkostja luba.
Kuidas pääseda ligi meie valduses olevatele andmetele teie kohta ja neid muuta?
Kui te soovite saada täpset teavet andmete kohta, mis meil teie kohta on, kui teie andmed muutuvad või te
arvate, et see teave on ebatäpne või mittetäielik, kui te ei soovi enam saada reklaami ega turundusteateid
või kui teil on küsimusi käesolevate privaatsuspõhimõtete kohta, võtke meiega ühendust:
info@harley-davidson.ee 6604691
Privaatsuspõhimõtete muudatused
Võime muuta ja uuendada privaatsuspõhimõtteid, nii et need kajastavad kõiki muudatusi teie kohta
käivate andmete töötlemise viisides. Sellisel juhul postitame oma veebisaidile muudetud
privaatsuspõhimõtted.

* Võtke arvesse, et isikuandmete töötlemisel kohaldatakse käesolevatele privaatsuspõhimõtetele
isikuandmete kaitse seaduse ja muude kohaldatavate õigusaktide järgi teile kuuluvaid õigusi, sh õigust
nõuda juurdepääsu teie kohta kogutud isikuandmetele, õigust nõuda teie kohta kogutud ebatäpsete või
mittetäielike isikuandmete parandamist, õigust nõuda isikuandmete kasutamise lõpetamist mistahes
otseturunduseks ja õigust nõuda teie kohta kogutud andmete töötlemise lõpetamist, kui töötlemine pole
seadusega lubatud. Kui te esitate taotluse oma isikuandmete töötlemise lõpetamiseks, võime lõpetada teile
osutatavad teenused, kui meie arvates pole võimalik jätkata nende teenuste osutamist ilma teie
isikuandmeid töötlemata.

