ANDMEKAITSEPOLIITIKA
(Jõustumise kuupäev: 1. veebruar 2018. a.)
Käesolev Andmekaitsepoliitika (edaspidi tekstis „Andmekaitsepoliitika“) on rakendatav Teie
poolt kasutatavale Seadmele, Veebirakendus(-tele) ja kõigile Nutiteenustele (nagu on määratletud
käesolevas dokumendis). Seda Andmekaitsepoliitikat rakendab „Hisense Electric Co., Ltd.“,
temaga seotud tütar- ja (või) emaettevõtted (edaspidi tekstis „Hisense“ või „meie“, või „meid“).
Vastavalt käesolevale Andmekaitsepoliitikale oleme me käesoleva Andmekaitsepoliitika mõistes
Andmete haldajad.
Sissejuhatus
Meie eesmärgiks on kaitsta kõigi Seadme kasutajate privaatsust. Käesoleva Andmekaitsepoliitika
eesmärk on informeerida Teid Teie kohta kogutava informatsiooni liikide kohta ning selle kohta,
kuidas võib see informatsioon olla kasutatav ja avaldatav kolmandatele isikutele.
Käesolev Andmekaitsepoliitika on kohaldatav Teie kohta käivale informatsioonile, mille oleme
käesolevas dokumendis määratud korras kogunud meie, kaasa arvatud „Hisense Electric Co.,
Ltd.“, sellega seotud tütar- ja (või) emaettevõtted (edaspidi tekstis „Hisense“, „meie“ või „meid“).
Käesolevat Andmekaitsepoliitikat ei kohaldata informatsioonile, mida Te osutate otseselt
kolmandatele isikutele, kelle Nutiteenuseid Te Seadmega kasutate ja informatsioonile, mida
nemad koguvad ja mille haldajad on eelmainitud kolmandad isikud ning mille kasutamine võib
olla reglementeeritud teise privaatsuspoliitika ja (või) kasutamisreeglitega. Soovitame Teil tutvuda
teenust osutava kolmanda isikuga, kelle poolt osutatavad Nutiteenused on saadavad läbi Seadme,
tema poolt kinnitatud privaatsuspoliitika ja (või) kasutamisreeglitega.
1.

PÕHIMÕISTED

„Sobiv jurisdiktsioon“ on Euroopa Komisjoni poolt ametlikult määratud jurisdiktsioon, millega
on kindlustatav sobiv Isikuandmete kaitse tase.
„Veebirakendus(-ed)“ on paigaldatav, allalaetav ja (või) funktsioone täitev tarkvara, mis kuulub
meile või kolmandale isikule ja on kättesaadav Seadme kaudu.
„Sisu“ – kõik meie või kolmandate isikute poolt pakutavad heli- ja videoelemendid ning ideed,
kaasa arvatud, kuid mitte piirdudes, andmed, kinofilmid, videosalvestised, fotod, tarkvara,
mängud, disain, kujutised, kunstiteosed, illustratsioonid, muusika, helisalvestised, informatsioon
ja muu materiaalne ja mittemateriaalne sisu, kaasa arvatud tuletatud teosed kõigil andmekandjatel
ja kõigis formaatides, mis on juba loodud ja mis luuakse tulevikus.
„Andmehaldur“ on subjekt, kes otsustab, kuidas ja mis eesmärgil on Isikuandmed Töödeldavad.
„Andmekaitse institutsioon“ on sõltumatu valitsusasutus, mis täites talle seadustega volitatud
funktsioone, kontrollib kehtivatest andmekaitseseadustest kinnipidamist.

„Seade“ on „Hisense“ nutiteler.
„EEE“ on Euroopa majanduspiirkond.
„Materjal“ on üldiselt iga Sisu, Esitatud sisu (kui on kohaldatav ja vastavalt sellele, kuidas on
määratletud käesolevas dokumendis), Seadme kasutamisel läbiloetud või saadetud kirjavahetus,
veebilehe sisu, isiklikud sõnumid, sotsiaalvõrgustikes postitatud salvestised, informatsioon,
reklaam ja (või) veebilehtede viited jne.
„Isikuandmed“ on informatsioon isiku kohta või informatsioon, mille põhjal saab otseselt või
kaudselt tuvastada mis tahes isikusamasust, st kasutades biomeetrilisi isikuandmeid, nt nime ja
perekonnanime, isikukoodi, elukoha informatsiooni, interneti identifikaatorit, identifikaatoreid või
ühte või mitut isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, psüühilise, majandusliku, kultuurilise või
sotsiaalse identiteedi eripära näitavaid andmeid.
„Töötlema“, „Töötlemine“ või „Töödeldav“ on kõik mistahes Isikuandmetega automatiseeritud
või mitteautomatiseeritud vahenditega läbiviidavad toimingud, näiteks kogumine, salvestamine,
sorteerimine, süstematiseerimine, säilitamine, adopteerimine ja muutmine, otsing, tutvumine,
kasutamine, avaldamine edasisaatmisel, levitamisel või muul viisil võimaluse loomine nende
kasutamiseks, samuti sobitamine või ühendamine teiste andmetega, piiramine, kustutamine või
hävitamine.
„Erilised isikuandmed“ on isikuandmed, mis avaldavad isiku rassilist või etnilist päritolu,
poliitilisi, religioosseid või filosoofilisi veendumusi, professionaalsete liitude liikmelisust või
andmeid vastava isiku vaimse või füüsilise tervise kohta või suguelu kohta, tema poolt sooritatud
kuritegude kohta või kuritegude kohta, milles on ta kahtlustatav, saadud karistuste kohta,
isikukood, samuti mistahes muud andmed, mis kehtivate seadustega on määratud erilisteks
isikuandmeteks.
„Veebileht“ on mistahes meie või meie nimel ekspluateeritav või hooldatav Veebileht.
„Nutiteenused“ on meie või kolmandate isikute poolt osutatavad ligipääsud Materjalile, selle
soetamisele, eemaldamisele, müümisele, ostmisele, tellimisele, rentimisele ning tutvumisele
Materjaliga või mistahes muud selle kasutamisteenused, samuti kõigi teiste liikide teenused või
funktsioonid, mis on tavaliselt osutatavad interneti teel, kasutades Veebirakendust
(Veebirakendusi).
„Standardsed lepingutingimused“ on Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud või
Andmekaitseinstitutsioonide poolt vastuvõetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud standardsed
üleandmistingimused.
„Esitatud Sisu“ on mis tahes Teie, Teie nimel või Teie Seadet või Nutiteenuseid kasutavate teiste
kasutajate poolt esitatud, postitatud või väljakuulutatud Sisu.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE
Isikuandmete kogumine: Meie poolt kogutavate Teie Isikuandmete võimalikud allikad on
järgmised:
 Teie poolt esitatud andmed: Me võime saada Teie isikuandmeid, mille Te esitate meile
ise (nt pöördudes klienditeenindusse e-posti, telefoni või teiste sidevahendite teel).
 Suhete arendamisel saadud andmed: Me võime Teie Isikuandmeid koguda või saada
Teiega suhete arendamisel (nt kui Te soetate meie toodet või teenust, kaasaarvatud
mistahes Nutiteenust).
 Teie avalikud andmed: Me võime koguda või saada Teie Isikuandmeid, mis on Teie poolt
ilmselgelt avalikustatud, nagu näiteks sotsiaalmeedia vahendites (nt me võime koguda
informatsiooni Teie profiililt(-idelt) sotsiaalvõrgustikest, Teie poolt avaldatud teateid meie
kohta).
 Andmed Veebirakendus(-test): Me võime koguda või saada Teie Isikuandmeid, kui Te
laete alla mistahes Veebirakenduse või kasutate neid.
 Esitatud sisu: Me võime koguda või saada Teie Isikuandmeid, kui Te esitate mistahes
sisu.
 Interneti veebilehtedelt saadavad andmed: Me võime koguda või saada Teie
Isikuandmeid, kui Te külastate meie mistahes Veebilehte või kasutate mistahes
Veebilehte või läbi selle kättesaadavaid funktsioone või ressursse.
 Registreeringuandmed: Me võime koguda või saada Teie Isikuandmeid, kui Te kasutate
mistahes Veebirakendusi või Nutiteenuseid või registreerute nende kasutajaks.
 Sisu ja reklaami informatsioon: Kui olete otsustanud tutvuda kolmandate isikute Sisu või
reklaamiga läbi mistahes Veebirakenduste või Nutiteenuste, võime me saada Teie
Isikuandmeid otse või vastavalt eelmainitud Veebirakendust või Nutiteenust osutavalt
kolmandalt isikult.
 Kolmandalt isikult saadav informatsioon: Me võime koguda või saada Teie Isikuandmeid
kolmandatelt isikutelt, kaasaarvatud Veebirakendusi ja Nutiteenuseid osutavatelt
kolmandatelt isikutelt.
Isikuandmete loomine: Me võime ka luua Teie Isikuandmeid Teiega kirjavahetuse põhjal või
Teie külastus- ja ostuajaloo andmete põhjal.
3. MEIE POOLT TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KATEGOORIAD
Me võime Töödelda alljärgnevalt loetletud kategooriatesse määratud Teie Isikuandmeid
niivõrd, kuivõrd see on vajalik, pidades silmas käesolevas Andmekaitsepoliitikas kinnitatud
andmete töötlemise eesmärke:
 Isikuandmed: nimi (nimed); kasutajanimi; valitud nimi; salasõna ja foto.
 Demograafiline informatsioon: sugu; sünniaeg/vanus; rahvus; tiitel/teaduslik kraad ja
eelistatav keel.
 Kontaktandmed: aadress; telefoninumber; e-posti aadress; ja Teie avalik(-ud) profiil(-id)
sotsiaalvõrgustik(-es).
 Ostuandmed: salvestised ostude ja hindade kohta, kaasa arvatud Nutiteenuseid kasutades
sooritatud ostud.














Makseandmed: salvestised arvete kohta; salvestised maksete kohta; arvete saatmise
aadress; makseviisid; arveldusarve number või krediitkaardi number; kaardi haldaja või
omaniku nimi ja perekonnanimi; kaardi või profiili turvaandmed; kaardi jõustumise
kuupäev; kaardi kehtivusaeg; makstav summa; maksekuupäev; maksekviitungite andmed.
Andmed Veebilehtede, Veebirakenduste ja Nutiteenuste kohta: informatsioon Seadme
kohta; seaded; IP-aadress; keeleseaded; kuupäevad ja kellaajad; Veebirakenduste
kasutamise statistika; Veebirakenduste parameetrid; Veebirakendustega liitumise
kuupäevad ja kellaajad; asukohainformatsioon ja muu tehnilise kommunikatsiooni
informatsioon; kasutajanimi; salasõna; turvalise liitumise andmed; kasutamisstatistika;
üldine statistiline informatsioon.
Sisu ja reklaami andmed: salvestised Teie koostöö kohta meie internetireklaami ja Sisuga,
salvestised veebilehtedel või Veebirakenduse kasutajaliidestes näidatava reklaami ja Sisu
kohta ja mistahes kokkupuute kohta, mis võis Teil olla sellise Sisu või reklaamiga.
Vaated ja arvamused: mistahes vaated või arvamused, mida olete otsustanud meile saata
(nt osaledes arvamusküsitlustes või uuringutes, täites tagasiside vorme või andes
hinnanguid Veebirakendusele kolmandate isikute Veebirakenduste poodides) või olete
avalikult avaldanud, kirjutades meist sotsiaalvõrgustikes.
Muud andmed. Kui Te kasutate Seadet, võime Me koguda teatud informatsiooni, mis ei
või olla iseseisvalt või koos muu informatsiooniga kasutatav Teie isikusamasuse
tuvastamiseks või Teiega ühenduse võtmiseks („Muud andmed“). Muud andmed on
tehniline informatsioon, mis on seotud Teie Seadme kasutamisega, kaasa arvatud, kuid
mitte piirdudes, informatsioon Seadme jõudluse kohta, Seadme kasutamise kohta;
Veebirakenduste kasutamise ja (või) muude Teie Seadme kasutamisega seotud tehnilised
andmed, mille põhjal ei ole võimalik tuvastada Teie isikusamasust. Muud andmed võivad
olla ka teatud andmed või informatsioon, mida Te esitate meile Seadme kasutamisel, nt
päringud, mida Te sisestate Seadme otsingufunktsioonidesse, veebilehtede päringud,
saadud või läbivaadatud Sisu või televisiooniprogrammide kavad, või andmed
konkreetsete, Teie poolt kasutatavate teenuste või veebirakenduste kohta, Teie päringute
kuupäevad ja kellaajad jne. Kui Te olete selgelt otsustanud kasutada „Amazon Alexa“
teenust vastavalt käesolevas Andmekaitsepoliitikas, Muudes andmetes kirjeldatule, võivad
koguneda Nutiteleri kasutamise andmed, nagu on kirjeldatud edaspidises osas.
„Amazon Alexa“ teenus. Sellesse Seadmesse võib olla standardselt paigaldatud „Amazon
Alexa“ teenus (ingl. Amazon Alexa Service, edaspidi tekstis „AAS“). Vastavalt ettenähtud
seadetele ei ole AAS aktiveeritud, mis tähendab, et AAS ei tööta ja kuni Te ei ole
otsustanud seda kasutada, ei ole Teie Isikuandmed kogutavad. Pidades silmas Teie eelnevat
selget valikut, võib AAS võimaldada Teil hallata Seadet häälkäskluste ja hääleteenuste abil
ja saada teisi samade „Hisense“ ja „Amazon“ kontodele liidetud seadmeid AAS
funktsiooniga. Me ei töötle Teie hääleandmeid. Ainukesed isikuandmed, mida me töötleme
koos AAS´iga, on vastavad AAS ja „Hisense“ kasutajakonto liitumisandmed. Kui Te
soovite saada informatsiooni AAS´i ja enda õiguste kohta, tutvuge käesoleva
Andmekaitsepoliitika jõustumise päeval kehtivate kolmanda isiku poolt kinnitatud
kasutamisreeglite
ja
privaatsuspoliitikaga
aadressil
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740..
Kuni 13 (kolmeteistkümne) aastaste laste Isikuandmed. Mõistes, et vanemad, hooldajad
või teised täiskasvanud isikud võivad soetada Seadme kasutamiseks perele, kaasa arvatud
alaealistele pereliikmetele, kohustume me kaitsma laste Isikuandmeid. Sellepärast ei ole



läbi Seadme kättesaadavad Nutiteenused mõeldud isiklikuks kasutamiseks kuni 13
(kolmeteistkümne) aastastele isikutele ja me ei kogu teadlikult alla mainitud vanuses
isikute Isikuandmeid mingitel eesmärkidel, samuti lükkame tagasi nende
registreerimissoovid. On võimalik, et mõningatel juhtudel, kui informatsioon on kogutav
elektroonilisel teel, ei saa me kindlaks teha, kas informatsioon on saadud alla 13
(kolmeteistkümne) aastastelt lastelt ja me kasutame seda informatsiooni, justkui oleks see
esitatud täiskasvanud isiku poolt. Saades teada, et mis tahes Isikuandmed on esitatud kuni
13 (kolmeteistkümne) aastase lapse poolt, teeme omapoolseid kommertslikult põhjendatud
jõupingutusi, et selline informatsioon oleks kustutatud. Me kutsume üles vanemaid ja
õigusjärgseid hooldajaid jälgima kõiki Teie laste tegevusi internetis ja mitte laskma neil
Nutiteenuste kasutamisel esitama mis tahes Isikuandmeid.
ME TEAVITAME
EELNEVALT, ET EI VÕTA ENDA KANDA VASTUTUST SELLE EEST, KUI
KÄESOLEV ANDMEKAITSEPOLIITIKA ON RIKUTAV JA SELLISEID
FUNKTSIOONE KASUTAVAD VÕI KURITARVITAVAD LAPSED.
Küpsised ja teised jälgimistehnoloogiad. Vahel võivad Seadmes või Veebirakendus(-tes)
olla kasutatavad „küpsised“ (ingl. cookies) või muud tehnoloogiad (nt veebilehitseja
küpsised, „flash“ küpsised ja veebimajakad). Küpsis on väiksemahuline arvutifail, mis on
salvestatav Seadmesse ja säilitatav Seadme sisemälus. Need tehnoloogiad aitavad meil
paremini mõista kasutajate käitumist, koguda informatsiooni Teie poolt läbivaadatud või
Teile kättesaadavate Nutiteenuste kohta, samuti aitavad meil muuta Teie Seadme või
Veebirakendus(-te) kasutamise mugavamaks ja rohkem Teie isiklikele vajadustele
vastavaks. Peale selle võivad küpsised ja teised tehnoloogiad olla kasutatavad
informatsiooni kogumiseks Teie tegevuse kohta internetiajaloos, samuti Teie poolt
kolmandate isikute veebilehtede ja muude teenuste kasutamisel. Informatsiooni selle
kohta, kuidas saab neid jälgimistehnoloogiaid välja lülitada, otsige käesoleva
Andmekaitsepoliitika 9 osa punktist b: „TEIE ÕIGUSED JA VALIKUD“.

4. ERILISTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS
Töödeldes Teie Isikuandmeid käesolevas Andmekaitsepoliitikas määratletud eesmärkidel
võime me sõltuvalt asjaoludest tugineda ühele või mitmele alljärgnevale õiguslikule alusele,:
 Nõustumine: Me võime töödelda Teie Isikuandmeid, saades selleks Teie eelneva selge
nõusoleku (sellele õiguslikule alusele tuginetakse eranditult Töötlemise korral, mis on
täiesti vabatahtlik ja juhul, kui ei tugineta Töötlemisele, mis on mingil viisil vajalik või
kohustuslik);
 Kokkuleppeline vajadus: Me võime töödelda Teie Isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik
seoses lepinguga, mille Te võite meiega sõlmida;
 Kehtivate õigusaktide nõuete täitmine: Me võime töödelda Teie Isikuandmeid, kui
Töötlemine on kohustuslik vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele;
 Tähtsad huvid: Me võime töödelda Teie Isikuandmeid, kui see on vajalik mis tahes isiku
eluliste huvide kaitsmiseks;
 Õiguslikud huvid: Me võime Töödelda Teie Isikuandmeid, omades õiguslikku huvi nende
Töötlemiseks enda äri juhtimise, teostamise või reklaami eesmärkidel tingimusel, et selle
huvi elluviimine ei riku Teie huvisid, põhiõigusi või vabaduste elluviimist.
5. ERILISED ISIKUANDMED

Enda tavategevuses ei plaani me koguda või muul viisil töödelda Teie Erilisi isikuandmeid.
Kui mingil põhjusel oleks vaja töödelda Teie Erilisi isikuandmeid, oleks see teostatav
tuginedes ühele järgmistest õiguslikest alustest:
 Kehtivate õigusaktide nõuete täitmine: Me võime töödelda Teie Erilisi isikuandmeid, kui
töötlemine on kohustuslik ja lubatav kehtivate õigusaktide nõuete täitmiseks;
 Kuritegevuse avastamine ja tõkestamine: Me võime töödelda Teie Erilisi isikuandmeid,
kui see on vajalik kuritegevuse avastamiseks ja tõkestamiseks (kaasa arvatud kelmuse
tõkestamine);
 Õiguste määramine, elluviimine või kaitsmine: Me võime töödelda Teie Erilisi
isikuandmeid, kui see on vajalik õiguslike õiguste määramiseks, elluviimiseks või
kaitsmiseks;
 Nõustumine: Me võime töödelda Teie Erilisi isikuandmeid enne Teie Eriliste
isikuandmete Töötlemise alustamist vastavalt kehtivatele seadustele, saades selleks Teie
eelneva selge nõusoleku (sellele õiguslikule alusele tuginetakse eranditult vaid
Töötlemisel, mis on täiesti vabatahtlik, juhul, kui ei tugineta Töötlemisele, mis on mingil
moel vajalik või kohustuslik).
6. KUIDAS ME KASUTAME KOGUTUD INFORMATSIOONI
Meil on õigus töödelda Teie Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:










Veebilehtede, Veebirakenduste ja Nutiteenuste osutamine: Osutades Teile Veebilehti,
Veebirakendusi ja Nutiteenuseid; Teie konto registreerimisel Seadmes; osutades Teile Teie
soovil teisi tooteid ja teenuseid; osutades Teile Teie soovil reklaammaterjali; suheldes
Teiega nende toodete ja teenuste küsimustes; administreerides ja töödeldes Veebilehti,
Veebirakendusi ja Nutiteenuseid; osutades Teile Sisu; näidates Teile reklaami ja muud
informatsiooni; võttes ühendust ja suheldes Teiega läbi Veebilehtede, Veebirakenduste ja
Nutiteenuste; samuti informeerides Teid mistahes Veebilehtede, Aplikatsioonide ja
Nutiteenuste muutuste kohta.
Seadme töötamine: osutades Teile Seadmega seotud teenuseid ja tugiteenuseid; Seadme
administreerimisel (kaasa arvatud teatud Materjalidega seotud mistahes otsingute ja
päringute läbiviimisel, Materjaliga, mis on seotud seotud soovituste tegemise, blogide,
avalike foorumite, diskussioonide veebilehtede ja isikustatud funktsioonide osutamisega).
Teile teadete esitamine: mis tahes vahendite teel (nt e-post, telefon, sms-sõnum,
sotsiaalvõrgustikud, post või isiklikult). Saates Teile uudiseid või osutades muud Teid
huvitada võivat informatsiooni, tingimusel, et sellised teated on Teile saadetavad kehtivaid
õigusakte rikkumata; administreerides ja uuendades kontaktandmeid; ning saades
vajadusel Teie eelneva nõusoleku nende saamiseks.
Side- ja IT operatsioonid: administreerides meie sidesüsteeme; kindlustades IT
ohutussüsteemide töötamist; samuti viies läbi IT ohutuse kontrolli.
Tervis ja ohutus: viies läbi tervise ja ohutuse hindamist ja olukorra perioodilist fikseerimist;
samuti täites vastavaid seaduslikke kohustusi.
Finantsjuhtimine: müükide, finantside, ettevõtete auditi, samuti müüjate administreerimise
eesmärkidel.











Küsitlused ja arvamusuuringud: pöördudes Teie poole Teie arvamuse saamiseks meie
toodete ja teenuste kohta.
Uuringud: poliitiliste rikkumiste ja kuritegeliku tegevuse tuvastamiseks, uuringud ja
ennetus, juhindudes kehtivatest õigusaktidest.
Kohtuprotsess: õiguste määramine, elluviimine ja kaitsmine.
Õigusaktide nõuete täitmine: kehtivate seadustega kinnitatud meie õigusjärgsete ja
reguleerimiskohustuste täitmine.
Meie Veebilehtede, Veebirakenduste ja Nutiteenuste täiustamine: Veebilehtede,
Veebirakenduste ja Nutiteenustega seotud probleemide tuvastamine; Veebilehtede,
Veebirakenduste ja Nutiteenuste täiustamise projekteerimine; samuti uute Veebilehtede,
Veebirakenduste ja Nutiteenuste loomine.
Muud andmed. Me võime kasutada muid Teie andmeid (va isikuandmed) kõigi projektide
jaoks, nt esitades Seadme jaoks kohandatud vaatamissoovitusi üldiste kasutustendentside
väljaselgitamiseks, puhastades Seadet või esitades Teile täiendatud funktsioone (nt AAS).
Me jätame endale õiguse kasutada ja avaldada kokkuvõtteid ja (või) eranditult konkreetse
Seadmega seotud muid Teie andmeid igal enda äranägemise järgi valitud viisil, kaasa
arvatud meie ja meie partnerite turu-uuringute ja reklaami eesmärkidel ning teistele
kolmandatele isikutele (nt „Amazon“), Teie aga mõistate seda ja Nõustute sellega. Samuti
võime me kasutada diagnostikaandmeid (mis ei või olla kasutatavad Teie isiku
tuvastamiseks ja mis ei sisalda Isikuandmeid) Nutiteenuste täiustamise eesmärgil.
Ühendatud informatsioon. Meil on õigus ühendada kogutud Isikuandmed ja muud Teie
andmed teiste andmetega, et saaksime osutada ja parandada Seadme ja Nutiteenustega
seotud teenuseid. Vahel võime Me ka anda edasi või kaasata mistahes veebiväliselt
kogutud Isikuandmeid meie veebipõhistesse andmebaasidesse või säilitada veebiväliselt
kogutud informatsiooni elektroonilisel kujul. Samuti võime me ühendada meie poolt
veebist kogutud Isikuandmeid teistest allikatest pärineva informatsiooniga, kaasa arvatud
meiega seotud ettevõtetelt, turu-uuringute ettevõtetelt või reklaami osutajatelt saadud
informatsiooniga. Kõiki Muude andmetega ühendatud Isikuandmeid säilitatakse vastavalt
käesolevale Andmekaitsepoliitikale, kuni need jäävad ühendatuks.

7. KUIDAS ME JAGAME JA AVALDAME INFORMATSIOONI
Teatud juhtudel võime me jagada käesolevas Andmekaitsepoliitikas kirjeldatud informatsiooni,
käesolevas osas on aga kirjeldatud, kuidas me sellist informatsiooni saame jagada. Teie
Isikuandmeid avaldame me ainult nii palju, kui see on vajalik: (i) osutades Teile soovitavaid
Nutiteenuseid; (ii) kindlustamaks kehtivate õigusaktide nõuetest kinnipidamist; (iii) määrates,
viies ellu või kaitstes meie õigusi, mis on õigusaktidega kinnitatud; või (iv) nii palju, kui see on
vajalik müües või reorganiseerides mis tahes meie äriosa.


Isikuandmed ja Muud andmed. Me võime jagada Isikuandmeid ja Muid andmeid
järgmistel viisidel:
o Meie ja meiega seotud ettevõtete personali, töötajate, töövõtjate, agentidega, et
pakkuda või täiustada Seadmega ja (või) Nutiteenustega seotud teenuseid.
o Meie professionaalsete nõustajatega.
o Kolmandate isikute ja nende nõustajatega liitumisel, soetamisel, pankrotistumisel,
likvideerimisel, reorganiseerimisel, kogu „Hisense“ vara või selle osa müümisel,

o
o
o
o
o

o


finantseerimisel, müües kogu meie äri või selle osa, sarnase tehingu sõlmimisel või
protsessis või teostades sellise tegevuse hindamist (nt Nõuetekohane hoolsus (ingl.
due diligence)).
Kui see on nõutav või lubatav vastavalt kehtivatele seadustele või muudele
õigusaktidele.
Mis tahes kompetentse subjektiga, kuritegeliku tegevuse ennetamise, uurimise,
avastamise või kriminaaljälituse või karistussanktsioonide rakendamise
eesmärkidel, kaasaarvatud ühiskonna kaitse sellise ohu tõkestamiseks.
Mis tahes kompetentse subjektiga, õiguskaitseinstitutsiooni või kohtuga, sellisel
määral, kui see on vajalik seadustega kinnitatud õiguste määramiseks,
elluviimiseks või kaitsmiseks.
Õiguskaitse- ja reguleerimisinstitutsioonidega, saades palve teavitada mis tahes
faktiliselt toime pandud või kahtlustatava kehtivate seaduste või teiste õigusaktide
rikkumise kohta.
Vastutustundlikult valitud kolmandate isikutega, kaasa arvatud tarnijad ja
kommertspartnerid, kui meil on vaja nende teenuseid või soovime, et nad teostaks
meie nimel Seadme ja (või) Nutiteenustega seotud ülesande. Soovides edastada
Teie Isikuandmeid vastutustundlikult valitud kolmandale isikule või mis tahes
käesolevas Andmekaitsepoliitikas nimetatud kolmandale isikule, kindlustame me,
pidades kinni andmekaitseseadusest, et kasutatakse meetmeid, mis kindlustavad, et
kolmas isik kaitseb Teie andmeid, ei kasuta Teie Isikuandmeid mingitel muudel
eesmärkidel, välja arvatud need eesmärgid, mis me talle oleme ära näidanud ja
teeb seda vastavalt käesolevas Andmekaitsepoliitikas loetletud eesmärkidel.
Teiste kolmandate isikutega ainult Teie äranäitamisel, saades Teie selge nõusoleku
ja ainult Teie poolt nimetatud eesmärkidel.

Hääleteenuste andmed. Teie hääleandmed on Seadme kasutamisel töödeldavad ainult siis,
kui olete selgelt otsustanud hakata kasutama AASi. Nagu on kirjeldatud käesolevas
Andmekaitsepoliitikas: kui Te olete otsustanud hakata kasutama AAS, antakse Teie
hääleandmed edasi „Amazon´ile“, kes töötleb neid järgnevalt loetletud AAS´i
funktsioonide ja teenuste osutamise eesmärgil:
o „Basic Voice Services“: inimese kõne töötlemine, et saaksite enda häälega hallata
Seadet ja teatud kindlaid funktsioone;
o „Advanced Voice Services“: inimese kõne töötlemine, et saaksite enda häälega
hallata Seadet ja teatud kindlaid funktsioone, samuti ligipääsuks teistele AAS´i
toega seadmetele, milles see on aktiveeritud ja mis on ühendatud sama AAS´i
kontoga ja nende haldamiseks;
o Me ei töötle Teie hääleandmeid. Ainukesed isikuandmed, mida töötleme koos
AAS´iga, on vastavad AAS ja „Hisense“ kasutajakonto liitumisandmed. Alates sellest
momendist, kui käivitate esimest korda AAS´i, võib „Amazon“ töödelda Teie hääle
informatsiooni, juhindudes „Amazoni“ poolt esitatud tingimustest ja poliitikatest.
Soovitame käesoleva informatsiooni tähelepanelikult läbi lugeda. Informatsiooni
AAS´i ja enda õiguste kohta, käesoleva Andmekaitsepoliitika jõustumise päeval
rakendatavate vastavate kolmanda isiku kasutamisreeglite ja privaatsuspoliitika kohta
saate
lugeda
aadressil
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740.

8. KOLMANDATE POOLTE MATERJAL, VEEBIRAKENDUSED JA REKLAAM
Isikuandmeid ja Muid andmeid võivad koguda Seadmes olevaid Veebirakendusi või Materjale
osutavad kolmandad isikud siis, kui Te olete saanud ligipääsu nende Veebirakendus(-tele) ja
Materjalidele. Me ei võta endale vastutust selliste kolmandate isikute, nende teenuste, andmete
kogumise ja privaatsuskaitse praktika eest, samuti võivad nad koguda Teie kohta andmeid ja
jagada neid meie ja (või) teiste subjektidega. Need kolmandad isikud ja nende teenused võivad
samuti fikseerida kõiki Teie Veebilehtede külastusi ja külastusaegu, osutada Teile enda kuulutusi
(kaasa arvatud Teid huvitavate valdkondade reklaame) ja omada või mitte omada enda
privaatsuspoliitikaid.
Peale selle võite Te Seadme kasutamisel olla suunatud teistele teenustele, mida haldavad ja
kontrollivad meie poolt mittekontrollitavad kolmandad isikud. Näiteks, kui Te lehitsete veebi ja
klikite Veebilehe viitele, võib viide suunata Teid teisele Veebilehele. Me soovitame pöörata Teie
tähelepanu sellele, et kui Te satute uuele Veebilehele või Veebirakendusele, tasuks samuti tutvuda
kõigi kolmandate isikute valdkondade privaatsuspoliitikaga ja olla ettevaatlik. Me ei võta endale
vastutust selliste kolmandate isikute poliitika või teadete kättesaadavuse, põhjalikkuse ja täpsuse
eest.
9. TEIE VALIKUD SEOSES ANDMETE KOGUMISEGA JA SEADETE MUUTMINE
a. AMAZON ALEXA TEENUS
AAS´i osutab „Amazon.com, Inc.“ või sellega seotud ettevõtted. Soovides saada rohkem
informatsiooni AAS´i kohta, kaasa arvatud kehtivate Kasutuseeskirjade ja Privaatsusteate kohta,
külastage www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId = 201809740.
b. TEIE ÕIGUSED JA VALIKUD
Andmete täpsus
Me kasutame kõiki põhjendatud meetmeid, et kindlustada:
 Meie poolt töödeldavate Teie Isikuandmete täpsuse ja vajadusel uuendamise; ja
 Selgudes, et mis tahes meie poolt töödeldavad Teie Isikuandmed on ebatäpsed (pidades
silmas eesmärke, mille nimel need on Töödeldavad), on need viivitamata kustutatavad või
parandatavad.
Aeg-ajalt võime me paluda Teiepoolset kinnitust, et Teie Isikuandmed on täpsed.
Andmete minimeerimine
Me kasutame kõiki põhjendatud meetmeid kindlustamaks, et me Töötleme vaid neid Teie
Isikuandmeid, mis on põhjendatult vajalikud, pidades silmas Andmekaitsepoliitikas
äranäidatud eesmärke.

Andmete säilitamine
Me kasutame kõiki põhjendatud meetmeid kindlustamaks, et Teie Isikuandmed oleksid
töödeldavad mitte kauem, kui on vajalik käesolevas Andmekaitsepoliitikas määratud
eesmärkide saavutamiseks.
Teie Isikuandmete säilitamise aja määramise kriteeriumid on järgmised: Me säilitame Teie
Isikuandmete koopiaid sellisel kujul, mis võimaldab määrata isikusamasust vaid nii kaua, kui
see on vajalik, pidades silmas käesolevas Andmekaitsepoliitikas kinnitatud eesmärke, välja
arvatud juhud, mil kehtivad õigusaktid määravad pikema säilitamisaja. See tähendab, et me
võime säilitada Teie Isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik kõigi seadustega kinnitatud
õiguste määramiseks, elluviimiseks või kaitsmiseks.
Teie õigused
Lähtudes kehtivatest seadustest, võib Teil olla mitu Teie Isikuandmete, mille Haldajad oleme
meie, töötlemisega seotud õigust, kaasa arvatud:
 õigus mitte esitada meile enda Isikuandmeid (kuid juhime Teie tähelepanu, et sellisel juhul
on tõenäoline, et kui Te ei esita meile enda Isikuandmeid, ei saa me osutada Teile täies
mahus võimalikke, Teie poolt soovitud Veebilehtede, Veebirakenduste ja Nutiteenuste
teenuseid, nt on tõenäoline, et ilma vajalike rekvisiitideta ei saa me täita Teie tellimusi);
 õigus nõuda ligipääsu Teie Isikuandmetele või saada nende ärakirju koos informatsiooniga
nende Isikuandmete iseloomu, Töötlemise või avaldamise kohta;
 õigus nõuda Teie Isikuandmete ebatäpsuste parandamist;
 põhjendatult nõuda:
o Teie Isikuandmete kustutamist; või
o Teie Isikuandmete Töötlemise piiramist;
 õigus põhjendatult keelduda sellest, et me Töötleme Teie Isikuandmeid või et seda teeks
teised isikud;
 õigus anda teatud mahus, teatud Isikuandmed üle teisele haldajale süstematiseeritud, kõige
sagedamini kasutatavas ja masinloetavas formaadis;
 kui me töötleme Teie Isikuandmeid Teie nõusolekul, on Teil õigus tühistada see nõusolek
(märgime ära, et selline tühistamine ei mõjuta kuni teate saamiseni teostatud mistahes
Töötlemise seaduslikkust ja ei tõkesta teed Teie Isikuandmete töötlemisele teistel
eksisteerivatel õiguslikel alustel); ja
 õigus esitada kaebusi Andmekaitseinstitutsioonile seoses meie või meie nimel teostatava
Teie Isikuandmete Töötlemisega.
Eelnevalt äranäidatu ei mõjuta Teie õigusi, mis on seadusega kinnitatavad.
Soovides kasutada eelpool äranäidatud õigusi, võtke meiega ühendust, kasutades iga Seadme
pakendis oleval garantiitalongil äranäidatud garantiiteeninduse kontaktandmeid. Pidage
meeles, et:
 enne Teile tingimuste loomist nende õiguste kasutamiseks võime me paluda, et Te
kinnitaksite enda isikusamasust; ja

 kui Teie taotluses on nõutav lisafaktide määramine (nt määrata, kas mistahes töötlemine
vastab kehtivatele seadustele), siis enne otsustamist, milliseid meetmeid rakendada,
uurime Teie taotlust lühima võimaliku aja jooksul.
Saades põhjendatud taotluse mistahes eelpool loetletud õiguste kasutamise tingimuste
loomiseks, püüame me seda teha 1 (ühe) kuu jooksul või nii lühikese aja jooksul, kui see on
lubatav vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Pöördudes meie poole seoses enda Isikuandmete
kustutamisega tunnistate Te, et Teie Isikuandmed võivad ka edasi eksisteerida mittekustutatud
kujul, mida meil on raske või võimatu leida, samuti jätame me endale arhiveerimise
eesmärkidel õiguse mittekommertslikel otstarvetel, nagu vaidluste lahendamine, Nutiteenuste
täiustamine, tõrgete eemaldamine ja GNLS´i ning käesoleva Andmekaitsepoliitika
elluviimine, säilitada mis tahes meie või aktiivsetest andmebaasidest eemaldatud või selles
muudetud informatsiooni.
Eelnevalt loetletud õigused ei ole rakendatavad meie poolt teostatavatele Muude andmete
kogumisele. Me jätame endale õiguse keelduda reageerimast sellistele andmete eemaldamise
palvetele, mis ei ole asjakohased või ohustavad teiste isikute privaatsust. Isikuandmete
kustutamisest keeldumine peab olema põhjendatav kehtivate õigusaktidega.
Kõik Seadme kasutajad, kellelt on seda palutud, peavad esitama õige, põhjaliku ja täpse
isikliku informatsiooni, meie aga jätame kõrvale või kustutame iga informatsiooni, mida
peame põhjendatult valeks, eksitavaks, võltsituks, ebaausaks, privaatsuspoliitikat solvavaks
või sellele mittevastavaks.
Küpsised
Soovides kustutada Seadmes säilitatavaid küpsiseid, minge „Algus“ aknale, valige jaotis
„Seaded“, seejärel valige jaotis „Abi“, valige „Taasta tehasesätted“ ja vajutage „HÄSTI“.
10. MEIE POOLT KOGUTAVA INFORMATSIOONI TURVALISUS
Me suhtume Teie Isikuandmete turvalisusesse vastutustundlikult. Kindlustamaks Teie
Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse, rakendame me füüsilisi, administratiivseid,
tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Siiski ei ole informatsiooni edastamine interneti teel
täiesti ohutu. Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et kaitsta Teie Isikuandmeid, ei saa me
garanteerida Seadme kasutamisel ja Nutiteenuste teel edastatavate Teie Isikuandmete ohutust.
Mis tahes Isikuandmete üleandmine on tehtav Teie oma riisikol. Me ei võta endale vastutust
mingite Seadme või Nutiteenuste privaatsussätete ja ohutusvahendite turvalisuse eest.
11. TEADETETAHVLID JA TEISED AVALIKUD RUUMID
Seadmes ja (või) Nutiteenustes võime pakkuda teadetetahvleid või teisi avalikke funktsioone ning
kõiki sellesse ruumi paigutatud Teie kuulutusi loetakse avalikuks informatsiooniks, mis on
kättesaadavad teistele kasutajatele. Me ei kontrolli ja ei vastuta mis tahes Teie poolt avalikus
ruumis avaldatava informatsiooni eest, mis on seotud teise Seadme ja (või) Nutiteenuste kasutajate
tegevusega. Peale selle võivad avalikes ruumides koguda ja kasutada Teie poolt avaldatavat

informatsiooni teised isikud, et saata Teile soovimatuid teateid või teha seda muudel eesmärkidel.
Teadete avaldamine Teadetetahvlil ja avalikes ruumides on reglementeeritav Seadme GNLS´is või
seotud kolmandate isikute veebilehtede eeskirjades. Teie kasutajaprofiili osad võivad olla
ligipääsetavad ka teistele kasutajatele, seepärast peaksite hoolitsema selle eest, et Isikuandmed ei
oleks kasutatavad kasutajanimes või muus informatsioonis, mis võib olla avalikult ligipääsetav
teistele kasutajatele.
12. RAHVUSVAHELINE INFORMATSIOONI ÜLEANDMINE
Meil on õigus Teie poolt Seadme kasutamisel anda üle ja säilitada Teie poolt esitatud Isikuandmeid
Teie jurisdiktsiooni mitte kuuluvate riikide serverites. Samuti võime me edastada meie poolt
kogutavaid Teie Isikuandmeid Hiina Rahvavabariiki või teistesse Teie jurisdiktsiooni
mittekuuluvatesse riikidesse, „Hisense“ või käesolevas Andmekaitsepoliitikas äranäidatud
kolmandatele isikutele, sellisel määral, kui sellised ümbertõstmised on meile meie kohustuste
täitmiseks vajalikud vastavalt käesolevale Andmekaitsepoliitikale või GNLS´ile.
Teie Isikuandmed on üle antavad EEE piiride taga olevatele saajatele, kes ei asu Sobivates
jurisdiktsioonides ja ei juhindu Standardsetest lepingutingimustest. Standardsete
lepingutingimuste koopia saamiseks kasutage iga Seadme pakendis oleval garantiitalongil
äranäidatud kontaktandmeid.
13. ANDMEKAITSEPOLIITIKA TOIMETUSED JA MUUDATUSED
Me jätame endale õiguse igal ajal ja mistahes põhjusel muuta käesolevat Andmekaitsepoliitikat ja
avaldada mistahes käesoleva andmekaitsepoliitika muudatusi mõistliku ajavahemiku jooksul
nende jõustumisest alates. Käesolev andmekaitsepoliitika kehtib seni, kuni olete Seadme kasutaja,
isegi juhul, kui Teie poolt kasutatav mistahes teenus, funktsioon või reklaamikampaania on
katkestatav, katkeb, on peatatav või deaktiveeritav, sõltumata põhjusest.
VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST
Käesoleva Andmekaitsepoliitikaga seotud täiendavaid küsimusi palume saata iga Seadme
pakendis oleval garantiitalongil äranäidatud aadressil või e-posti teel: gjyxinfo@hisense.com.

