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Andmetöötluse eesmärgid 
SIXT on rakendanud mitmeid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete kaitseks, sealjuures eriti andmetega juhusliku või 
ettekavatsetud manipuleerimise, kadumise, ja hävitamise tõkestamiseks või andmetele volitamata isikutele juurdepääsu peatamiseks. Neid 
turvameetmeid kohandatakse pidevalt vastavalt tehnoloogiliste arengutega. Isikuandmete ülekandmine teie arvutist meie serverisse 
toimub reeglina krüpteeritud ühenduse kaudu (Secure Socket Layer (SSL)).  
Meie veebisaidi külastustele võib järgneda informatsiooni säilitamine teie arvutis “Küpsiste” kujul . Küpsised on väikesed tekstifailid, mis 
kopeeritakse veebiserverist teie kõvakettale. Küpsised sisaldavad informatsiooni, mida saab veebiserver hiljem lugeda domeenis, milles 
küpsis teile saadeti. Küpsised ei saa programme käivitada ega teie arvutit viirustega nakatada. Meie poolt kasutatud küpsised ei sisalda 
isikuandmeid ega ole seotud mingite muude selliste andmetega.  
Meie kasutame enamasti niinimetatud sessioonküpsiseid, mis on vajalikud selleks, et tagada järjepidevus meie veebilehel, näiteks selle 
tagamiseks, et teie sisestatud eelistused broneerimisel või mistahes muu informatsiooni sisestamisel kehtiksid teie seansi jooksul. Me 
vajame sessiooniküpsiseid ka selleks, et tagada kõikide muude pakkumiste, millel te klikite (näiteks sooduspakkumised), suunamist teie 
päringule. Sessiooniküpsised kustutatakse automaatselt pärast igat seanssi. Lisaks eelnevale, kasutame küpsiseid, et kindlaks teha, kas 
te teete korduvkülastusi meie veebisaidile ja kas te olete huvitatud teatud liiki pakkumistest. See annab meile võimaluse sihipärastada 
pakkumisi, mida me näitame teile oma veebisaidil. Kui te olete registreerunud kasutaja ja teil on kliendikonto, on meil võimalik võrrelda 
küpsiste poolt salvestatud informatsiooni nende andmetega, mida me juba teame. See omakorda võimaldab meil oma pakkumisi vastavalt 
teie vajadustele ja soovidele peenemalt häälestada. Nende küpsiste eluiga kestab ühe aasta, peale mida nad kustutatakse automaatselt. 
Me vajame küpsiseid ka selleks, et kooskõlastada tegevusi oma reklaamipartneritega, sest küpsised saavad salvestada lehekülje või 
sooduskampaania, mis suunasid kliendi meile. Teist tüüpi andmed salvestame me eranditult abstraktsel kujul, et välistada nende 
kasutamist andmete subjekti kindlakstegemiseks. Sellise küpsise eluiga on 31 päeva. 
Teil on võimalus küpsiseid aktsepteerida või neist keelduda. Enamik brausereid aktsepteerib küpsised automaatselt. Üldiselt võite te oma 
brauseri seadistada ka nii, et see keelab küpsised. Kui te valite küpsiste keelamise, peate arvestama sellega, et teil ei ole võimalik 
kasutada kõiki veebisaidi funktsioone täies ulatuses. Kui te aktsepteerite küpsised, võite te valida nende lubatud küpsiste kustutamise 
mingil hilisemal ajahetkel. Te saate küpsised kustutada Internet Explorer 8s, valides “Tools” > “Delete Browsing History” ja siis vajutades 
nupule “Delete Cookies”. Kui te küpsised kustutate, siis kustutatakse tõenäoliselt pöördumatult kõik nende küpsiste poolt kontrollitud 
sätted, kaasa arvatud reklaami sätted.  
 

Google Analyticsi kasutamine (selle teksti on koostanud Google Inc)  
See veebisait kasutab Google Analyticsit, võrgu analüütikateenust, mida osutab Google Inc. (“Google”). Google Analytics kasutab nii öelda 
“küpsiseid”, mis on teie arvutisse paigaldatud tekstifailid selleks, et veebisait saaks analüüsida, kuidas te saiti kasutate. Küpsise poolt 
genereeritud veebisaidi kasutamist (kaasa arvatud teie IP aadress) puudutav informatsioon kantakse edasi Google serveritesse USAs ja 
seal see salvestatakse. Google kasutab seda informatsiooni, et hinnata, kui aktiivselt te veebisaiti kasutate, koostades veebisaidi kohta 
aruandeid veebisaidi operaatoritele ning osutab muid teenuseid, mis on seotud interneti kasutamise ja veebisaidi aktiivsusega. Google 
võib selle informatsiooni saata ka kolmandale osapoolele, kui seda nõuavad kehtivad seadused või kui see kolmas osapool töötleb 
informatsiooni Google´i nimel. Google ei seosta teie IP aadressi mitte mingite muude Google´i käsutuses olevate andmetega. Valides 
vastavad seaded oma brausersis, võite te keelduda küpsiste kasutamisest. Arvestage seejuures, et see võib teil takistada kõikide 
veebisaidi funktsioonide täies ulatuses kasutamist. Kasutades nimetatud veebisaiti, annate te nõusoleku, et Google võib töödelda teie 
kohta kogutud andmeid eelpool nimetetud viisil ja eesmärkidel. 
Täiendava informatsiooni leiate veebisaidilt www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (üldine informatsioon Google Analyticsi 
ja andmekaitse kohta). Me rõhutame, et "gat._anonymizeIp();" lisati Google Analyticsisse sellel veebisaidil, et tagada IP aadresside 
anonüümne kogumine (niinimetatud IP masking). Veebisait https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB annab teile juhised Google 
Analyticsi teenuste blokeerimiseks. 
 

HotJar web analyticsi teenused 
SIXTi veebileht kasutab HotJar analyticsi teenuseid, et parandada kasutuskogemusi klientidele jaoks ja suurendada kliendisõbralikkust. 
Need teenused salvestavad nii hiireklikke kui kuva kerimist. Nad saavad veebisaidile sisestatud informatsiooni salvestada ka klaviatuuri 
abil. Selline informatsioon ei ole isikustatud ja jääb seega anonüümseks. HotJar ei salvesta sellist informatsiooni lehekülgedel, mis ei 
kasuta HotJar süsteemi. HotJar teenuse saab blokeerida, kasutades veebisaiti https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out  
 

Google Mapsi kasutamine 
SIXTi mobiilirakendused (SixtMobil), broneerimisrakendused ning harukontori leidmise rakendus veebisaidil kasutavad kõik Google Maps 
API rakendusi. Need rakendused on kõik olulised broneerimisteenuse funktsionaalsuse ja kättesaadavuse tagamiseks täies ulatuses. 
Kasutades SixtMobil teenuseid, broneerimisrakendust või harukontori leidmise rakendust, kinnitate te nõustumist sellega, et sellised 
teenused ja rakendused on kooskõlas Google teenuste kasutamise tingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Selleks, et saada juurdepääs 
Google teenuste kasutamise tingimustele, klikkige palun siinJuurdepääsu saamiseks Google privaatsuspoliitikale klikkige palun siin. 
Google Maps rakendust kasutatakse, et pakkuda klientidele sobivat kaardisektsiooni ja näidata neile lähimate harukontorite asukohti. 
Asukoha andmete ülekandmine Google´le toimub eranditult anonüümsel kujul, muud informatsiooni Google´le edastamata.  
 

Facebooki segmenteeritud sihtrühma teenuse kasutamineFacebooki pikslite baasil 
Meie veebisait kasutab niinimetatud Facebooki pikslit, mille on loonud sotsiaalvõrgustik Facebook ja mida juhib Facebook Inc., 1 Hacker 
Way, Menlo Park, CA 94025, USA, või kui te olete EU elanik, siis Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublin 2, Ireland (“Facebook”). See programm võimaldab meie veebisaidi kasutajatele pakkuda sellist reklaami (“Face-book ads”), mida 
nad Facebooki külastades ootavad. Niimoodi kindlustame, et meie Facebooki reklaamid vastavad sihtrühma huvidele ja reklaamidesse ei 
suhtuta kui tüütusesse. Me kasutame Facebooki piksleid ka selleks, et jälgida, kui palju kasutajaid meie Facebooki reklaamidel klikib. See 
võimaldab meil hinnata nende reklaamide toimivust ja see on oluline statistika ja turu-uuringte jaoks. Facebook aktiveerib Facebooki piksli 
kohe, kui te avate meie veebisaidi. See võib salvestada niinimetatud küpsised teie arvutisse. Kui te logite Facebooki peale meie veebisaidi 
külastamist või külastate Facebooki sisselogituna, siis Facebook määrab informatsiooni teie isiklikule Facebooki kontole. Teid puudutavate 
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andmete salvestamine ei võimalda meil mingil moel teha järeldusi teie, kui kasutaja identiteedi kohta. Andmete kogumine ja töötlemine 
Facebookis vastab kõikidele Facebooki andmete poliitika sätetele. Täpsema informatsiooni saamiseks selles osas minge, palun, 
veebisaidile https://www.facebook.com/about/privacy. Te võite igal ajal keelduda andmete salvestamisest Facebooki pikslite poolt ja teie 
andmete kasutamisest reklaamide pakkumisel Facebookis. Selleks külastage, palun, Facebooki sisselogituna Facebooki poolt 
spetsiaalselt sel eesmärgil loodud lehekülge (seal olles otsige kasutusel põhinevat reklaami veebilehe seadetest): 
https://www.facebook.com/settings. Seaded on platvormist sõltumatud, mis tähendab, et need on mõeldud kõikidele seadmetele, nii 
lauaarvutitele kui mobiiili seadmetele. 
Teine võimalus oma andmete salvestamise takistamiseks sel ajal, kui te külastate oma valitud brauseri kaudu meie veebisaiti, on 
kättesaadav siin: Deactivate Facebook pixel  
 

Criteo  
Meie koostöö reklaamipartneritega põhineb taasturunduse tehnoloogiatel. Need võimaldavad meil paremini kohandada oma pakkumisi teie 
huvidega ja võita teie usaldus meie toodete ja pakkumiste vastu. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutame me küpsisepõhist analüüsi teie 
eelmiste külastuste kohta, kaasa arvatud pseudonümiseeritud kasutaja profiilide loomist.  
Selles osas teeme me koostööd taasturunduse tehnoloogiate pakkuja Criteoga (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris). Server muudab 
teie IP aadressi enne selle töötlemist anonüümseks. Küpsiste eluiga on 60 päeva.  
Et tutvuda võimalustega, kuidas takistada Criteol teie andmete kasutamist, minge, palun, veebisaidile http://www.criteo.com/de/privacy/   
 

Google AdWords/Double Click  
Reklaamid, mida meie pakume, põhinevad meie klientide eelnevalt ilmutatud huvil toote vastu. Me salvestame informatsiooni oma klientide 
surfimismustri kohta, et pakkuda neile huvil põhinevat online reklaami. Selleks me salvestame küpsised vastava kasutaja arvutis; need 
sisaldavad mitmekohalist identifitseerimisnumbrit. Kui te ei soovi, et teie kui kasutaja käitumist analüüsitakse, siis saate te reguleerida oma 
brauseri seaded nii, et analüüsiküpsiseid ei ole võimalik kasutada. Arvestage seejuures, et see võib teil takistada kõikide veebisaidi 
funktsioonide täies ulatuses kasutamist.  
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google) poolt pakutav otsingumootori programm võimaldab 
teie veebilehel süstemaatiliselt näidata Google otsingu tingimustel baseeruvat reklaami. Selleks määrab Google´i kasutaja brauserisse 
küpsise niipea, kui klikitakse Google otsingus või reklaamivõrgus ilmuval reklaamil. Veebisait 
https://www.google.com/ads/preferences annab valikuid, kuidas sellist andmete kogumist takistada. 
AdWordsi küpsistel põhinevate teisendusmeetodide abil saab Google teada inimeste arvu, kes peale AdWordsi reklaamil klikkimist liikusid 
edasi ostuni või pakutud toote/teenuse kasutamiseni. Samas ulatuses, milles Google Ads´i reklaamid lingivad pakkumistele sellelt 
veebisaidilt, saab veebisait Google`ilt statistika ostude arvu kohta, mis sooritati pärast vastaval Google AdWordsi reklaamil klikkimist.  
Järgmiste valikutega saab andmete kogumist blokeerida: te võite oma brauseri seadistada nii, et te blokeerite reklaami, mille saaks 
seadistada googleadservices.com või kolmandad osapooled. T Samuti võite te Google´i teisendusküpsise oma brauseri küpsiste seadetes 
kustutada.  
See veebisait kasutab Google´i taasturundust ja baseerub Doubleclickil, mis on samuti Google Inc teenus ning kuvab huvil põhinevat 
reklaamiteenust. Näidatavate lehekülgede läbivaatamise ja reklaamide määramise protsess põhineb pseudonüümsel 
identifitseerimisnumbril Doubleclick´i küpsises. Küpsise poolt genereeritud informatsioon näidatud lehekülgede kohta kantakse üle ja 
salvestatakse Google serverites, et sellele seal hinnang anda. Google privaatsuspoliitikaga saab tutvuda veebisaidil 
https://www.google.de/policies/privacy.  
Jälgimisest keeldumise võimalustega saab tutvuda veebisaidil: https://www.google.com/ads/preferences  
Edaspidised keeldumisvõimalused:  
te võite Google`i või teiste reklaamvõrgustikkude huvil põhinevast reklaami st keelduda ka veebisaidil: 
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices 
 

Optimizely 
See veebisait kasutab Optimizely veebianalüüsi teenust, mida osutab Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 
94105, USA) ja mis aitab juhtida ning lihtsustada A/B testimist oma veebisaidi edasiseks arendamiseks ja optimeerimiseks. Küpsise poolt 
genereeritud informatsioon teie veebisaidi kasutamise kohta kantakse enamasti üle ja salvestatakse Optimazely serveris.  
Võimalused jälgimisfunktsioonist keeldumiseks on järgmised: te võite deaktiveerida Opitimizely jälgimise igal ajal, järgides vastavaid 
juhiseid veebisaidil https://www.optimizely.com/opt_out.  
 

Refined Ads (sihtgrupile suunatud reklaamid) 
Meie veebisaidile hinnangu andmiseks ja optimeerimiseks ning sellise reklaami loomiseks, mis oleks teile relevantne, kasutame me 
jälgimissüsteemi Refined Ads, mille on loonud Refined Labs GmbH (Residenzstr. 7, 80333 Munich, Germany). See süsteem kasutab 
küpsiseid, et salvestada kasutaja andmed ja luua selle põhjal anonüümsete kasutajate profiilid. Neid andmeid ei seostata kasutaja 
isikuandmetega. 
Te võite keelduda sellisest andmetöötlusest, kasutades opt-out küpsist. Selle kohta täiendava informatsiooni saamiseks minge, palun, 
veebisaidile https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads.  
 

Adition 
Meie veebisait kasutab ADITION teenust, mida osutab ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Germany. ADITION 
kasutab küpsised, et kontrollida ja optimeerida viise, kuidas ADITIONi klientidele määratud reklaamimeetmeid kuvatakse. See võib näiteks 
maksimeerida reklaami kuvamise tihedust kasutaja jaoks. Kasutades küpsiseid, ei säilita ADITION mingeid isiklikke andmeid, nagu nimed, 
e-posti aadressid või muu isiklik informatsioon. Kogutud informatsioon anonümiseeritakse kogu ulatuses ning see hõlmab selliseid tehnilisi 
andmeid, nagu näiteks reklaami kuvamise tihedus, reklaamimeetmete reklaamimise kuupäev, samuti kasutatud brauserid ja installitud 
operatsioonisüsteemid. Kõik kogutud andmed säilitatakse Saksamaa Liiduvabariigis asuvates serverites. ADITIONi privaatsusavalduse 
kohta informatsiooni saamiseks minge, palun, veebisaidile www.adition.com/en/privacy/. Te saate keelduda sellisest andmetöötlusest, 
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kasutades opt-out küpsist. Selle kohta täiendava informatsiooni saamiseks minge, palun, veebisaidile 
https://www.adition.com/datenschutz/?optout=trueAdTraxx.  
 

Tealium (CDP)  
See veebisait kasutab “Tealium Audience Stream” teenust, mida osutab Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA 
(Tealium), selleks, et koguda ja säilitada andmeid ja seejärel kasutada neid andmeid, et luua pseudoanonüümseid kasutajaprofiile. 
Tealium kasutab seda informatsiooni, et omalt poolt automaatselt tõsta veebisaidi kasutamist vastavalt teie spetsiifilistle vajadustele ja teha 
seda reaalajas. Selle teostamiseks kogub Tealium informatsiooni, nagu nähtud ja neil klikitud tooted või reklaam, saitide külastajate arv, 
külastatud saitide teemad jne.  
Pseudonümiseeritud kasutajaprofiile ei seostata isikuandmetega, mis puudutavad pseudonüümi omanikku, välja arvatud juhul, kui selleks 
on olemas vastav spetsiaalne luba. Ka teie brauseri poolt ülekantud IP aadressi ei seostata teie kasutajaprofiiliga. 
Kasutajaprofiilide loomiseks kasutab Tealium küpsiseid, mobiiliterminaalide korral aga muid sarnaseid tehnoloogiaid. Küpsiste poolt 
genereeritud informatsiooni selle veebisaidi kasutamise kohta säilitatakse Saksamaal. Oma brauseri seadeid vastavalt seadistades võite te 
takistada küpsiste kasutamist. Arvestage seejuures, et see võib teil takistada kõikide veebisaidi funktsioonide täies ulatuses kasutamist. Te 
võite alati keelduda veebianalüüsi eesmärkidel oma andmete kogumisest ja salvestamisest, järgides vastavaid instruktsioone veebisaidil 
http://tealium.com/de/privacy/.  
 

BlueKai (DMP) 
Meie veebisait kasutab “BlueKai”tehnoloogiat, mida osutab Oracle (Oracle Corporation 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 
94065/USA). See tehnoloogia võimaldab meil, arvestades teie huve ja käitumist teie enda või kolmandate poolte veebisaitidel, pakkuda 
teile asjakohast, suunatud reklaami, mis põhineb teie veebisaidi kasutamisel erinevates terminaalides, nagu sülearvutid, nutitelefonid ja 
lauaarvutid (nii öelda ristjälgimine). See tehnoloogia võimaldab meil ka teiseldada statistikat anonüümse, spetsiifiliste meetmetega 
reklaami efektiivsuse osas (näiteks mitu inimest klikkisid reklaamil või reageerisid sellele). 
Sellel eesmärgil paigutatakse teie terminaalidesse küpsised ja veebisaitidel, mis kasutavad BlueKaid rakendatakse pikslisilte. Koos 
võimaldavad need analüüsida ja hinnata teie kui kasutaja käitumist (näiteks klikid) erinevates terminaalides. Selles protsessis luuakse ka 
niinimetatud identiteetidega küpsiseid, mida saab omistada teie terminaalidele, et need looksid ristjälgitavaid profiile, teile isiklikult aga neid 
omistada ei saa. Kogutud andmed hõlmavad mitte-isiklikku, kasutamisega seotud andmeid (näiteks klikid reklaamidel, veebilehtedel, 
külastuste ajal ja kestvusel) ja mitte-isiklikul brauseri andmetel, (näiteks keeleseaded, ekraani resolutsioon jne). Seetõttu ei ole te ühelgi 
juhul identifitseeritav.  
Andmekaitse ja vastavate seadete valikute kohta edasise informatsiooni saamiseks minge, palun, veebisaidile 
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Te võite keelduda Oracle BlueKai kasutamisest 
selleks sobiva opt-out tööriista abil veebisaidil http://bluekai.com/consumers.php.  
 

Myra 
Me kindlustame Myra Security GmbH toel oma teenuste kättesaadavuse ja kaitseme oma infrastruktuuri kurjategijate, robotivõrgu ja muu 
pahavara eest. Myra Security GmbH eeldab, et vajaliku filtreerimisülesande täidab ta meie nimel.Teie turvalisuse kindlustamiseks 
kontrollitakse kogu andmevoog enne, kui sellele lubatakse juurdepääas meie teenustele. Analüüsides igat juurdepääsukatset meie 
veebisaidile, saame me kontrollida, kas kõik päringud, mist e teete, on õiguspärased ja kaitseme niimoodi teie andmeid volitamata 
juurdepääsu eest. Selline filtreerimisprotsess ei piira teie jaoks mistahes moel meie teenuste/ veebisaidi kasutamist. 
 

Google reCAPTCHA 
Me kasutame Google reCAPTCHAt oma teenuste kindlustamiseks. Privaatsustingimused leiate siin. 

 

Exactag 
Sixti veebisait kasutab teenust, mida osutab Exactag GmbH, et koguda ja salvestada andmeid turunduseks ja optimeerimise eesmärkidel 
nii sellel veebisaidil kui ka selle alamlehtedel. Neid andmeid võib kasutada anonüümsete kasutajaprofiilide loomiseks. Sellleks saab 
rakendada küpsiseid ja sõrmejälgedeks nimetatud meetodi. Sõrmejälgede tehnika salvestab interneti brauseri keskonnamuutujad 
andmebaasis, ilma et see salvestaks unikaalseid kasutajaga seotud andmeid, nagu näiteks IP aadress. Küpsised ja/või sõrmejäljed 
lubavad interneti brauseri ära tunda. Andmeid, mis kogutakse Exactagi tehnoloogiate abil, ei kasutata selle veebisaidi külastajate isikute 
kindlakstegemiseks ilma selgesõnalise loata andmete subjektilt, isikuandmeid tavaliselt ei kogutagi. 
 
Kui te soovite tulevikus keelduda enda kui anonüümse kasutaja andmete kogumisest, siis, klikkige, palun, siin. 
 

Kenshoo 
Sixti veebisait kasutab pakkumishaldusega veebianalüüsi teenust, mida osutab firma Kenshoo, Arnulfstraße 126, 80636 Munich ja millel 
on serverid USAs. Selleks, et veebisaiti vastavalt kavandada ja optimeerida, kogutakse ja salvestatakse anonümiseeritud kasutusandmed 
liitvormis ning nendest andmetest luuakse pseudonüüme kasutades kasutusprofiilid. Kenshoo Trackingu kasutamise korral salvestatakse 
kuni 90 päeva kehtivad küpsised kohalikes serverites. Siiski töötleb Kenshoo teie isikuandmeid ka USAs ja on kohustatud järgima EL-USA 
Privaatsusvarje raamistikku. Palun klikkige, siin, et keelduda tulevikus teie kui kasutaja kohta anonüümselt kogutud andmete salvestamist. 

http://www.adition.com/kontakt/datenschutz/
http://tealium.com/de/privacy/
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
http://bluekai.com/consumers.php
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://m.exactag.com/ccoo.aspx?campaign=b6b95b8d9e8b5b022758186715abc6f9&url=https://www.exactag.com/bestaetigung/
https://www.kenshoo.de/privacy-policy/#opting-out-from-our-services

