Andmete privaatsuspoliitika vastavalt isikuandmete
üldmääruse artiklitele 13 ja 14

kaitse

Järgnevas soovime anda teavet Sixt’i töödeldavate andmete liigi ja sellise töötlemise eesmärgi
kohta. Samuti on toodud teave andmekaitsega seotud oluliste õiguslike aspektide, näiteks Teie
õiguste, kohta.

Vastutav andmetöötleja
Teie andmete töötlemise eest vastutab (vastutav andmetöötleja) Sixt frantsiisilepingupartner
Baltikumis SIA Transporent, registrikood 40003722171, Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046,
Latvia (Läti) (edaspidi ka „SIXT“).

Kontaktandmed
Andmekaitsealaste küsimuste korral võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga, kirjutades epostiaadressile gdpr@sixt.lv. Andmekaitseametnikuga saab ühendust ka aadressil SIA „Delectus
Advisory“, registration number (registrikood) 401039930 64, Puķu 8, Rīga, LV-1048, Latvia (Läti).

Isikuandmete liigid
Seoses meie teenustega võime töödelda järgnevat liiki isikuandmeid:


Põhiandmed: sellised andmed on näiteks isiku eesnimi, perekonnanimi, aadress (isiklik
aadress ja/või äriühingu aadress) ja sünniaeg.



Suhtlusandmed: sellised andmed on näiteks isiku telefoninumber, e-postiaadress (isiklik
aadress ja/või äriühingu aadress) ja olemasolul faksinumber, samuti infovahetuse (näit. ekirjad, kirjad, faksid) sisu.



Kontaktandmed: sellised andmed on näiteks renditeave (sõiduki kategooria, kättesaamise
ja tagastamise kuupäevad, tellitud lisad/teenused), rentimisega seotud kontaktnumber,
broneeringu number, juhiloa andmed, juhiloa pilt, renditud sõiduki numbrimärk ning
püsikliendi- ja partnerprogrammide teave.



Finantsandmed nagu näiteks pangakaardi andmed



Vabatahtlikud andmed: need on andmed, millised annate meile vabatahtlikult ilma, et
peaksime neid otsesõnu taotlema ning sellised andmed on näiteks Teie sõiduki varustuse
ja liigiga seotud eelistused.



Andmete eriliigid: õnnetuse, autole tekkinud kahju vms. juhtumi korral töötleme vastava
sündmustejada ja tekitatud kahjuga seotud andmeid. Selliseid andmeid võivad anda
kliendid, kaassõitjad või kannatanud. Sellises olukorras töödeldavad andmed võivad olla
näiteks terviseandmed nagu vigastuste andmed, alkoholisisaldus veres, sõiduki juhtimine
narkojoobes jms.



Kolmandate isikute andmed: kui annate meile sõiduki rentimisega seoses kolmandate
isikute (näit. perekonnaliikmed, teine juht, kaassõitjad) isikuandmeid, siis töötleme ka neid
andmeid.

SIXT’i andmetöötluse õiguslik alus
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a: Isikuandmete töötlemine on seaduslik, kui
ja ainult sellisel määral, millisel olete selliseks töötlemiseks nõusoleku andnud.
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Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt b: Isikuandmete töötlemine on seaduslik, kui
isikuandmete töötlemine on vajalik Teie osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu
sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele (näit. broneerides sõiduki).
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt c: Isikuandmete töötlemine on seaduslik, kui
isikuandmete töötlemine on vajalik SIXT’i juriidilise kohustuse täitmiseks.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f: Isikuandmete töötlemine on seaduslik, kui
isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja - s.o. SIXT - või kolmanda isiku õigustatud
huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti - s.o. Teie - huvid või
põhiõigused ja -vabadused.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõige 2 punkt f: Teatud liiki isikuandmeid võib töödelda,
kui töötlemine on vajalik õigusnõude tõendamiseks, esitamiseks. Selline isikuandmete eriliik on
näiteks andmesubjekti terviseandmed.

SIXT’i andmetöötluse eesmärk
1. Mootorsõidukite broneerimine ja rentimine
Andmetöötluse eesmärk
Töötleme Teie põhiandmeid, suhtlusandmeid, lepinguandmeid, finantsandmeid ja igasuguseid
Teie poolt vabatahtlikult antud andmeid eesmärgiga viia ellu Teie broneeringud ning võimaldada
Teie rendilepingu sõlmimist ja täitmist.
Lisaks
kasutame
Teie
põhiandmeid,
suhtlusandmeid
ja
lepinguandmeid
klienditeeninduseesmärkidel, näiteks tegelemaks kaebuste või broneeringu muudatustega,
millistega seoses meiega ühendust võtate.
Kui broneerite sõiduki reisibüroode, Internetipõhiste reisibüroode või muude vahendajate kaudu
edastavad meie partnerid Teie
põhiandmed, suhtlusandmed, renditeabe ja vajadusel
finantsandmed meile.
Kasutame Teie põhiandmeid ja kontaktandmeid ka arvelduseks (näit. vahendustasud ja
müügitehingute
töötlemine)
näiteks
reisibüroodega,
muude
vahendajatega,
frantsiisilepingupartneritega ja koostööpartneritega. Edastame Teie andmed ka partnerettevõtetele
juhuks, kui Teie soovitud sõiduk või sõidukitüüp ei ole meil saadaval.
Lisaks oleme seaduslikult kohustatud – kuritegude ennetamise ja uurimise eesmärkidel – võrdlema
Teie põhiandmeid ja suhtlusandmeid meile antud ametlike kurjategijate loenditega. Selline
võrdlemine hoiab ka ära ohu ning aitab kaasa seaduserikkujate vastutuselevõtmisele riigivõmude
poolt.
Kasutame Teie andmeid Teie enda kasuks ja Teie turvalisuse tagamiseks, näiteks vältimaks
täitmata maksekohustusi ja ennetamaks varavastaseid kuritegusid (eriti kelmus, vargus,
omastamine). Kui soovite rendisõiduki eest maksa arve alusel, siis töötleme Teie põhiandmeid ja
finantsandmeid, et hinnata Teie maksevõimet – vastavad andmed saame krediidiasutustelt.
Kui mõlemad lepingupooled on oma rendilepingust tulenevad kohustused täitnud, säilitatakse Teie
põhiandmeid, finantsandmeid ja lepinguandmeid seni, kuni asjaomane sätestatud säilitamisaeg
lõpeb.
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Ülalloetletud töötlemise õiguslik alus
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt b kohaldub andmetöötlusele sellisel määral,
milline on vajalik broneeringute elluviimiseks, lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning
kliendisuhetega seotud eesmärkidel.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f kohaldub andmetöötlusele sellisel määral,
milline on vajalik kolmandate isikutega teostatavaks arvelduseks, oma nõuete esitamiseks ning
riskide maandamiseks ja kelmuse ennetamiseks.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt c kohaldub andmetöötlusele sellisel määral,
milline on vajalik kuritegude avastamiseks, ennetamiseks ja uurimiseks, juhiloa andmete
uurimiseks ja säilitamiseks ning äriõiguse ja maksuõiguse kohaste isikuandmete
säilitamistähtaegade järgimiseks.

Õigustatud huvi sellisel määral, millisel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6
lõike 1 punkt f kohaldub asjaomasele töötluse tüübile
Meie õigustatud huvi Teie isikuandmete kasutamisel meie teenuste ja klienditeeninduse
parendamisel seisneb selles, et soovime Teile pakkuda võimalikult head teenust ning säästvalt
suurendada kliendirahulolu.
Sellisel määral, millises andmetöötlus on vajalik, viimaks läbi analüüsi, et vältida kahju meie
äriühingule ja meie sõidukitele, seisneb meie õigustatud huvi kohtukulude tagamises ja
majanduslikult ebasoodsa olukorra – nagu näiteks olukord, mis tekib maksete mitte laekumisest
või sõidukite kadust - ärahoidmises.

Teie andmete vastuvõtjate liigid
Eelkirjeldatud eesmärkidel avaldame Teie andmeid järgmistele vastuvõtjatele: IT teenuste
osutajad,
kõnekeskused,
inkassofirmad,
finantsteenuste
osutajad,
krediidiasutused,
agentuurpartnerid, frantsiisilepingupartnerid ja muud koostööpartnerid.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele
Kui kasutate meie äriühingut, et broneerida sõidukeid, mida soovite rentida kolmandas riigis, siis
saadame Teie isikuandmed lepingupartnerile asjaomases kolmandas riigis. Teie andmete
edastamine kolmandale riigile põhineb Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusel. Kui Euroopa
Komisjoni kaitse piisavuse otsust ei ole olemas, siis rakenduvad isikuandmete edastamisel
asjaomasesse kolmandasse riiki asjakohased kaitsemeetmed nagu sätestatud Isikuandmete
kaitse üldmääruse artikli 46 lõikes 2. Võime Teie andmed edastada kolmandasse riiki ka
Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 49 sätestatud tingimustel. Teil on õigus SIXT’ilt nõuda
eelmainitud kaitsemeetmete koopiaid, kirjutades ülaltoodud aadressil (vt. → vastutav
andmetöötleja). Kolmandad riigid on väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvad riigid. Euroopa
Majanduspiirkonda kuuluvad kõik Euroopa Liidu riigid ning ka nn. Euroopa Vabakaubanduse
Assotsiatsioon, mis koosneb Norrast, Islandist ja Liechtensteinist.

2. Turundus ja otsereklaam
Andmetöötluse eesmärk
Töötleme Teie põhiandmeid, suhtlusandmeid ja lepinguandmeid eesmärgiga edendada
püsikliendindust, ellu viia boonusprogramme, optimeerida kliendipakkumisi ning korraldada
kliendiüritusi (vt. → Üritused ja annetused). Soodustame nii meie enda püsikliendiprogrammi kui
meie koostööpartnerite programme.
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Kasutame Teie e-postiaadressi, et soovitada meie poolt pakutavaid sarnaseid tooteid ja
teenuseid. Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid Teie e-postiaadressi kasutamisele,
kandes vaid edastamiskulud vastavalt kohalduvatele baastasudele.

Töötlemise õiguslik alus
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a kohaldub andmetöötlusele, mis toimub
sõnaselget eelnevat nõusolekut nõudvate otseturundusmeetmete võtmise eesmärgil.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f kohaldub andmetöötlusele, mis toimub
sõnaselget eelnevat nõusolekut mittenõudvate otseturundusmeetmete võtmise eesmärgil ja
eelnimetatud turundusmeetmete võtmise eesmärgil (→ Andmetöötluse eesmärgid).

Õigustatud huvi sellisel määral, millisel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6
lõike 1 punkt f kohaldub asjaomasele töötluse tüübile
Meie õigustatud huvi Teie isikuandmete kasutamisel otseturundusmeetmete ja mainitud
turundusmeetmete elluviimisel seisneb selles, et soovime Teid meie teenuste sobivuses veenda
ning teiega püsikliendisuhet soodustada.

Teie andmete vastuvõtjate liigid
Eelkirjeldatud eesmärkidel avaldame Teie andmeid järgmistele vastuvõtjatele: IT teenuste
osutajad, kõnekeskused, reklaampartnerid ja püsikliendiprogrammide pakkujad.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele
Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse toimub partnerprogrammide raames. Teie
andmete edastamine kolmandale riigile põhineb Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusel. Kui
Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsust ei ole olemas, siis rakenduvad isikuandmete
edastamisel asjaomasesse kolmandasse riiki asjakohased kaitsemeetmed nagu sätestatud
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõikes 2. Võime Teie andmed edastada kolmandasse
riiki ka Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 49 sätestatud tingimustel. Teil on õigus SIXT’ilt
nõuda eelmainitud kaitsemeetmete koopiaid, kirjutades ülaltoodud aadressil (vt. → vastutav
andmetöötleja). Kolmandad riigid on väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvad riigid. Euroopa
Majanduspiirkonda kuuluvad kõik Euroopa Liidu riigid ning ka nn. Euroopa Vabakaubanduse
Assotsiatsioon, mis koosneb Norrast, Islandist ja Liechtensteinist.

3. Kahju, õnnetused, haldusõigusrikkumised
Andmetöötluse eesmärk
Kui avastate, et Teie sõiduk on kahjustada saanud, kui Teie või teine isik põhjustate/põhjustab
sellise kahju või kui Teie või teise isikuga juhtub õnnetus mõnes meie sõidukis, siis töötleme Teie
põhiandmeid, suhtlusandmeid, lepinguandmeid, finantsandmeid ja asjakohasusel ka
terviseandmeid järgmistel eesmärkidel:





kaebuste vastuvõtmine ja menetlemine,
klienditeenuste osutamine kahju korral,
kahjunõuete lahendamine ja
õnnetusest tulenevate kahjutasude menetlemine (menetlemine Teie ja kolmandate isikute
– näit. politsei, järgmised rentijad, tunnistajad jne. - antud andmete alusel).

Ülaltoodu hõlmab ka eelnimetatud andmeliikide menetlemist kahjunõuete lahendamise eesmärgil
näiteks läbi kindlustusseltside.
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Kahju ja õnnetuste korral töötleme Teie põhiandmeid, suhtlusandmeid ja lepinguandmeid ka
selleks, et pakkuda abi meie SIXT kahjuabiteenuste ja liikuvustagatise näol.
Töötleme Teie põhiandmeid, suhtlusandmeid ja lepinguandmeid ka juriidiliste kohustuste täitmise
eesmärgil (näit. teabe andmine uurimisorganitele).
Kui pädevad asutused kahtlustavad, et panite toime haldusõigusrikkumise või kuriteo mõne meie
sõidukiga, siis ei töötle me mitte ainult meie poolt säilitatud Teid puudutavaid põhiandmeid, vaid ka
pädevate asutuste poolt meile antud andmeid.
Töötleme Teie põhiandmeid, suhtlusandmeid, finantsandmeid, lepinguandmeid ja asjakohasusel
ka terviseandmeid meil Teie vastu olla võivate nõuete toetamiseks ja esitamiseks, näiteks nõuded,
mis tulenevad tegemata maksetest või meie sõidukitele tekitatud kahjust.

Töötlemise õiguslik alus
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt b kohaldub andmetöötlusele kaebuste
käsitlemise eesmärgil, klienditeenuste osutamisele kahju korral ja õnnetusest tulenevate
kahjutasude menetlemisele.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt c kohaldub andmetöötlusele, mis toimub
õnnetusest tulenevate kahjutasude menetlemise eesmärgil.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f kohaldub andmetöötlusele, mis toimub
kahjunõuete lahendamise, meil Teie vastu olla võivate nõuete esitamise ja
haldusõigusrikkumistega seotud kahjunõuete lahendamise eesmärgil.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõige 2 punkt f kohaldub andmetöötlusele, mis toimub
terviseandmete töötlemise eesmärgil õigusnõuete tõendamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

Õigustatud huvi sellisel määral, millisel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6
lõike 1 punkt f kohaldub asjaomasele töötluse tüübile
Meie õigustatud huvi Teie isikuandmete kasutamisel kahjunõuete lahendamisel ning meil Teie
vastu olla võivate nõuete esitamisel seisneb selles, et soovime kaitsta meie äriühingut kahju eest
ja tagada meie klientidele kahjustamata sõidukid. Lisaks oleme meie kolmandate isikutega (näit.
kindlustusseltsid) sõlmitud lepinguliste suhete kohaselt kohustatud töötlema Teie andmeid
kahjunõuete lahendamise eesmärgil. Selles osas seisneb meie õigustatud huvi lepingute täitmises
meie poolt.

Teie andmete vastuvõtjad / vastuvõtjate liigid
Eelkirjeldatud eesmärkidel avaldame Teie andmeid järgmistele vastuvõtjatele: ametivõimud
(uurimisorganid; reguleerivad ametiasutused; politseiasutused), inkassofirmad, eksperdid,
abiteenuste osutajad, advokaadid ja kindlustusseltsid.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele
Kui kahju tekib või õnnetus toimub kolmandas riigis, siis saadame Teie isikuandmed sellise
kolmanda riigi pädevatele asutustele ja kindlustusseltsidele. Teie andmete edastamine kolmandale
riigile põhineb Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusel. Kui Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse
otsust ei ole olemas, siis rakenduvad isikuandmete edastamisel asjaomasesse kolmandasse riiki
asjakohased kaitsemeetmed nagu sätestatud Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõikes 2.
Võime Teie andmed edastada kolmandasse riiki ka Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 49
sätestatud tingimustel. Teil on õigus SIXT’ilt nõuda eelmainitud kaitsemeetmete koopiaid,
kirjutades ülaltoodud aadressil (vt. → vastutav andmetöötleja). Kolmandad riigid on väljaspool
Euroopa Majanduspiirkonda asuvad riigid. Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad kõik Euroopa
Liidu riigid ning ka nn. Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon, mis koosneb Norrast, Islandist ja
Liechtensteinist.
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4 Õigusnormidel põhinev isikuandmete töötlemine
Andmetöötluse eesmärk
Töötleme teie põhiandmeid, suhtlusandmeid, lepinguandmeid ja finantsandmeid eesmärgil täita
SIXT’il lasuvaid juriidilisi kohustusi. Sellest tulenevalt oleme kohustatud töötlema andmeid näiteks
selleks, et täita avalikustamiskohustust ametivõimude suhtes ning täita äriõiguses ja
maksuseaduses sätestatud töötlemisnõudeid (näit. Saksa Äriseadustiku paragrahvi 257 lõikes 4
sätestatud raamatupidamisdokumentide säilitamisajal).

Töötlemise õiguslik alus
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt c.

Teie andmete vastuvõtjad / vastuvõtjate liigid
Ametivõimud võivad nõuda Teie isikuandmete avaldamist neile ülaltoodud eesmärkidel.

5. Meie protsesside ja pakkumiste parendamine
Andmetöötluse eesmärk
Töötleme Teie põhiandmeid, suhtlusandmeid ja lepinguandmeid, samuti vabatahtlikult antud
andmeid meie protsesside ja pakkumiste optimeerimise eesmärgil.
Näiteks hõlmab see rendiaruannete koostamist ja hindamist, võimekuse kavandamise juurutamist
sõidukite eraldamismeetmete tõhustamiseks, andmelao asutamist, veaallikate analüüsi ja
korrigeerimist ning kliendirahulolu uuringute läbiviimist. Töötleme Teie põhiandmeid ja
lepinguandmeid ka meie Internetis esindatuse optimeerimise eesmärgil (vt. → Veebisait).
Et tõsta meie pakutava ja meie klienditeeninduse kvaliteeti, töötleme Teie põhiandmeid ja
lepinguandmeid algoritmi alusel, mille eesmärk on näiteks luua profiile ja tõenäosusi tulevaste
renditehingute ja meie pakkumiste kasutamismääraga seoses.
Töötleme Teie põhiandmeid, suhtlusandmeid ja lepinguandmeid ka seoses koostööga meie
frantsiisilepingupartnerite, koostööpartnerite ja agentuuripartneritega ning sellega seotud
protsesside ja pakkumiste optimeerimiseks (vt. → Sõidukite broneerimine ja rentimine).
Töötleme ka välistelt teenuseosutajatelt pärinevaid aadressiandmeid, et ajakohastada meie
aadresside andmebaasi ning tagada, et lepingute menetlemisel kasutatavad põhiandmed on õiged.

Töötlemise õiguslik alus
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a kohaldub andmetöötlusele, kus meie
protsesse ja pakutavat optimeerivate meetmete rakendamiseks on nõutav nõusolek.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f.

Õigustatud huvi sellisel määral, millisel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6
lõike 1 punkt f kohaldub asjaomasele töötluse tüübile
Meie õigustatud huvi Teie isikuandmete kasutamisel meie teenuste ja klienditeenuste
parendamisel seisneb selles, et soovime pakkuda teile võimalikult head teenust ja säästlikult tõsta
kliendirahulolu.
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Teie andmete vastuvõtjate liigid
Eelkirjeldatud eesmärkidel avaldame Teie andmeid järgmistele vastuvõtjatele: IT teenuste
osutajad, kõnekeskused, koostööpartnerid, agentuurpartnerid ja frantsiisilepingupartnerid.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele
Kui meie koostööpartnerid, agentuurpartnerid ja frantsiisilepingupartnerid asuvad kolmandas riigis,
siis edastame Teie isikuandmed sellesse kolmandasse riiki. Teie andmete edastamine kolmandale
riigile põhineb Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusel. Kui Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse
otsust ei ole olemas, siis rakenduvad isikuandmete edastamisel asjaomasesse kolmandasse riiki
asjakohased kaitsemeetmed nagu sätestatud Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõikes 2.
Võime Teie andmed edastada kolmandasse riiki ka Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 49
sätestatud tingimustel. Teil on õigus SIXT’ilt nõuda eelmainitud kaitsemeetmete koopiaid,
kirjutades ülaltoodud aadressil (vt. → vastutav andmetöötleja). Kolmandad riigid on väljaspool
Euroopa Majanduspiirkonda asuvad riigid. Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad kõik Euroopa
Liidu riigid ning ka nn. Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon, mis koosneb Norrast, Islandist ja
Liechtensteinist.

6. Üritused ja annetused
Andmetöötluse eesmärk
Võime töödelda Teie põhiandmeid ja suhtlusandmeid, et kutsuda Teid üritustele meie
klienditeeninduse ja püsiklienditegevuste raames. Võime Teie põhiandmeid ja suhtlusandmeid
kasutada ka heategevuslikel eesmärkidel (näit. annetamisüleskutsed).

Töötlemise õiguslik alus
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f kohaldub andmetöötlusele, mis toimub
klientide hankimise, kliendisuhete tugevdamise ja äriklientide haldamise eesmärgil.

Õigustatud huvi sellisel määral, millisel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6
lõike 1 punkt f kohaldub asjaomasele töötluse tüübile
Meie õigustatud huvi Teie isikuandmete kasutamisel klienditeeninduses, püsikliendiprogrammides
ja heategevuslikel eesmärkidel seisneb selles, et soovime ühelt poolt pakkuda teile võimalikult
head teenust ja teiselt poolt täita meil kui suurel ettevõttel lasuvaid ühiskondlikke kohustusi.

Teie andmete vastuvõtjate liigid
Eelkirjeldatud eesmärkidel avaldame äripartnerite kontaktandmeid järgmistele vastuvõtjatele: IT
teenuste osutajad, kõnekeskused ja ürituste korraldajad.

7. Veebisait
Andmetöötluse eesmärk
Teie isikuandmed salvestatakse SIXT veebisaidi kaudu, kui annate sellised andmed meile aktiivselt
näiteks registreerimisprotsessi osana, asjaomaseid vorme täites, e-kirju saates ja peamiselt
sõidukit broneerides. Kasutame andmeid ülalkirjeldatud eesmärkidel või eesmärkidel, mis on
seotud konkreetse taotlusega, näiteks konkreetsete broneeringutaotluste või –eelistuste
menetlemine.
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Teie isikuandmeid kasutatakse reklaameesmärkidel vaid sellises ulatuses, kuivõrd on tegu meie
enda reklaamiga (sh. sõbrasoovitused).

Turvalisus, SSL tehnoloogia
SIXT on rakendanud mitmed tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta Teie isikuandmeid
eriti juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kadu, hävimise ja kõrvaliste isikute juurdepääsu eest.
Neid turvalisusmeetmeid kohandatakse pidevalt vastavalt tehnoloogilistele arengutele.
Isikuandmete edastamine Teie arvuti ja meie serveri vahel toimub eranditult krüpteeritud ühenduse
teel (Secure Socket Layer (SSL) – turvaline soklikiht).

Sidusjälgimine
Mõned uued brauserid kasutavad funktsioone „Do not track“ (ära jälgi). Sellisel juhul ei pruugi meie
veebisait „Do not track“ nõuetele vastata või ei suuda veebisait selliste brauserite päist leida.
Saamaks lisateavet oma seadistuste kohta ja selle kohta, kas on mõtet keelata teatud pakkujate
juurdepääs Teie andmetele, klikkige palun siia USA-ga seoses, siia Kanadaga seoses ja siia
Euroopa riikidega seoses (juhime tähelepanu, et keeldumine ei tähenda seda, et Teile ei kuvata
enam üldse reklaami. Saate ka edaspidi üldist reklaami).

Küpsised
Külastades meie veebisaiti, võidakse Teie arvutisse salvestada teavet „küpsiste“ näol. Küpsised
on väikesed tekstifailid, mis kopeeritakse veebiserverist Teie kõvakettale. Küpsised sisaldavad
teavet, mida pärast saab lugeda veebiserver, mis asub domeenis, kus küpsis teie arvutisse
paigaldati. Küpsised ei saa programme täita ega Teie arvutisse viirusi tuua. Meie kasutatavad
küpsised ei sisalda isikuandmeid ega ole selliste andmetega seotud.
Enamik meie kasutatavaid küpsiseid on niinimetatud seansiküpsised, mida on vaja, et säilitada
järjepidevus Teie külastuse jooksul, näiteks tagades, et broneeringutaotlust tehes sisestatud
eelistused või muu sisestatud teave jäetakse kogu teie sessiooni vältel meelde. Seansiküpsiseid
on vaja ka tagamaks, et kõik pakkumised (näit. sooduspakkumised) lisatakse Teie taotlusele.
Seansiküpsised kustutatakse automaatselt pärast igat seanssi. Küpsiseid kasutame ka, saamaks
aru, millal meie veebisaiti taaskülastate ja kas huvitute teatud tüüpi pakkumistest. Nii saame Teile
meie veebisaidil näidata suunatumaid pakkumisi. Kui olete meil juba registreeritud ja Teil on
kliendikonto olemas, siis saame võrrelda kasutatud küpsiste salvestatud teavet meile teadaoleva
teabega. See omakorda võimaldab meil pakkumisi veelgi rohkem Teie vajadustele ja soovidele
häälestada. Selliste küpsiste eluiga on üks aasta, pärast mida kustutatakse need automaatselt.
Vajame küpsiseid ka arveldamiseks reklaamipartneritega, kuna küpsised salvestavad lehekülje või
reklaamkampaania, mis kliendi meieni tõi. Nagu muudegi andmete puhul, salvestame sellised
andmed ainult abstraktsel kujul, tagamaks, et andmeid ei saa kasutada andmesubjekti
tuvastamiseks. Sellise küpsise eluiga on 31 päeva.
Saate küpsiste kasutamisega nõustuda või selle keelata. Enamus veebibrausereid nõustub
küpsistega automaatselt. Üldjuhul saate oma brauseriseadistusi kohandada nii, et küpsised
keelatakse. Kui keelate küpsised, võib veebisaidi teatud funktsioonide kasutamine olla võimatu.
Kui nõustute küpsistega, saate sellised küpsised hiljem kustutada. Küpsiseid saate kustutada
Internet Explorer 8-s, valides „Tools“ > „Delete Browsing History“ (Tööriistad > Kustuta sirvimise
ajalugu) ning klikkides siis „Delete Cookies“ (Kustuta küpsised). Kui küpsised kustutate, siis
kustutatakse (võimalik, et taastamatul kujul) kõik küpsiste kontrollitavad seadistused, sh.
reklaamseadistused.
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Google Analytics’i kasutamine (teksti autor on Google, Inc.)
See veebisait kasutab Google Analytics’it, mis on Google Inc. (edaspidi „Google“) pakutav
veebianalüüsiteenus. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on Teie arvutisse paigaldatavad
tekstifailid, et aidata veebisaidil analüüsida, kuidas külastajad meie saiti kasutavad. Küpsise loodav
teave selle kohta, kuidas Te veebisaiti kasutate (sh. Teie IP-aadress) edastatakse Google’ile ja
salvestatakse USA-s asuvates serverites. Google kasutab saadud teavet selleks, et hinnata,
kuidas Te veebisaiti kasutate, koostada aruandeid veebisaidi kasutamise kohta veebisaidi
administraatori jaoks ning osutada veebisaidi omanikule muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi
ja Interneti kasutamisega. Google võib sellised andmed edastada ka kolmandatele isikutele, kui
see on seadusega nõutav või kui sellised kolmandad isikud töötlevad andmeid Google’i
nimel. Google ei seosta Teie IP-aadressi muude tema valduses olevate andmetega. Te saate
keelduda küpsiste kasutamisest, valides vastavad seadistused oma veebibrauseri seadetes.
Juhime tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi veebisaidi funktsionaalsus olla täielik.
Veebisaiti kasutades nõustute Google’i poolt Teie kohta kogutud andmete töötlemisega ülaltoodud
viisil ja eesmärkidel.
Üksikasjalikum teave ülaltoodu kohta on saadaval aadressil tools.google.com/dlpage/gaoptout või
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (üldine teave Google Analytics’i ja
andmekaitse kohta). Juhime tähelepanu, et kood „gat._anonymizeIp();“ lisati Google Analytics’ile
sellel veebisaidil, et tagada, et salvestatakse ainult anonümiseeritud IP-aadresse (IP-maskimine).

HotJar veebianalüüsiteenused
SIXT veebisait kasutab HotJar analüüsiteenuseid, et tõhustada kliendisõbralikkust ja -kogemust.
Need teenused salvestavad hiireklõpsud ja kerimisliigutused. Teenused suudavad salvestada ka
veebisaidile klaviatuuri abil sisestatud teabe. Selline teave ei ole isikustatud ning jääb
anonüümseks. HotJar ei salvesta selliseid andmeid lehekülgedel, mis HotJar süsteemi ei kasuta.
HotJar teenuse saab blokeerida, võttes HotJar’iga ühendust alljärgneva lingi kaudu:
https://www.hotjar.com/contact.

Google Maps’i kasutamine
SIXT’s mobiilirakendus (SixtMobil) ning veebisaidi broneeringurakendus ja filiaale otsiv rakendus
kasutavad kõik Google Maps API rakendusi. Kõik need rakendused on broneerimisteenuse
funktsionaalsuse ja täieliku kättesaadavuse jaoks hädavajalikud. Kasutades SixtMobil teenuseid,
broneeringurakendust või filiaale otsivat rakendust, kinnitate, et nõustute sellega, et nimetatud
teenustele ja rakendustele kohalduvad Google’i teenustingimused ja privaatsuspoliitika. Google’i
teenustingimused on saadaval siin. Google’i privaatsuspoliitika on saadaval siin. Google Maps’i
kasutatakse, et anda klientidele sobiv kaardiosa ning näidata neile lähimaid filiaale.
Asukohaandmete edastamine Google’ile toimub eranditult anonümiseeritud vormis; Google’ile ei
anta muid andmeid.

Adobe SiteCatalyst
SIXT kasutab Adobe Systems Inc. (edaspidi „Adobe“) pakutavat Adobe SiteCatalyst’i, et oma
veebistatistikat koguda. Selle veebianalüüsiprogrammi kaudu salvestab ja kogub Adobe
anonüümseid andmeid, mida seejärel kasutatakse SIXT’i veebisaidi külastajate Internetikäitumise
analüüsimiseks ja selle paremaks mõistmiseks. Analüüsitud andmed hõlmavad teavet alljärgneva
kohta: lingid, mis kliendid SIXT’i veebisaidile juhatasid; brauseritüübid; operatsioonisüsteemid (näit.
MAC OS või Windows); ekraani eraldusvõimed; värvivõimekus; plugin’id; keeleseadistused;
küpsiste seadistused; otsingumootori tingimused; ja JavaScript aktiveerimine. Programm salvestab
ka veebisaidi ja selle alasaitide külastuste arvu ning aja, mis konkreetsetel saitidel veedeti.
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Selle teabe annab Adobe seejärel kumulatiivsel kujul SIXT’ile formaadis, mis muudab veebisaidi
kasutamismustrid arusaamatuks. Siin ei kasutata isikuandmeid; kasutatud andmete põhjal ei saa
kuidagi teha järeldusi asjaomase inimese isiku kohta.
Kui Te ei soovi, et SIXT edaspidi selliseid andmeid saab, siis klikkide palun siia:
http://esixtgmbhandcokg.d3.sc.omtrdc.net/optout.html?locale=de_DE&popup=true
Kui soovite rohkem teavet andmekaitse kohta Adobe’is või soovite oma keeldumisest otse
Adobe’ile teatada, siis palun klikkige siia.

Facebook Custom Audience teenuse kasutamine Facebook’i pikselite põhjal
Meie veebisait kasutab sotsiaalvõrgustiku Facebook loodud nn. Facebook pikselit, mida käitab
Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) või kui olete EL elanik, siis Facebook
Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) (edaspidi
„Facebook“). See tööriist võimaldab meie veebisaidi kasutajatele nende Facebook’i külastuste ajal
esitada reklaami (edaspidi „Facebook’i reklaamid“), mis vastab nende huvidele. Nii tagame, et meie
Facebook’i reklaamid vastavad asjaomaste kasutajate huvidele ning seega ei tajuta neid
ebameeldivusena. Kasutame Facebook pikselit, jälgimaks mitu kasutajat klikib meie Facebook’i
reklaamidel. See aitab meil hinnata nende reklaamide tõhusust, mis on omakorda kasulik
turunduslikel ja turu-uuringutega seotud eesmärkidel. Facebook aktiveerib Facebook pikseli niipea,
kui meie veebisaidi avate. See võib Teie arvutisse paigalada nn. küpsised. Kui logite Facebook’i
sisse pärast meie veebisaidi külastamist või külastate Facebook’i, olles samal ajal meie
veebisaidile sisse logitud, siis annab Facebook asjaomase teabe Teie isiklikule Facebook’i kontole.
Teie kohta salvestatud andmed ei võimalda kuidagi järelduste tegemist Teie kui kasutaja isiku
kohta. Andmete kogumine ja töötlemine Facebook’i poolt vastab Facebook’i andmepoliitika
sätetele. Asjaomast lisateavet vaadake aadressil https://www.facebook.com/about/privacy. Võite
igal ajal esitada vastuväiteid andmete salvestamisele Facebook pikseli poolt ja oma andmete
kasutamisele Facebook’i reklaamide esitamiseks. Selleks külastage palun Facebook’i spetsiaalselt
selleks otstarbeks loodud lehekülge (leheküljel vaadake kasutamispõhise reklaami seadistusi),
olles ise samal ajal Facebook’i sisse logitud: https://www.facebook.com/settings. Seadistused ei
sõltu platvormist – s.t. need kohalduvad kõigis seadmeis, olgu tegu lauaarvutite või
mobiilseadmetega.
Teine moodus vältida oma valitud brauseri kaudu meie veebisaidi külastamisel oma andmete
salvestamist on saadaval siin: Deactivate Facebook pixel

Criteo:
Meie koostöö reklaamipartneritega põhineb ümbersuunamistehnoloogiatel. Need võimaldavad
meil oma pakkumisi Teie huvidele vastavalt paremini kohandada ja Teid taas meie toodete ja
pakkumiste juurde tuua. Sellel eesmärgil analüüsime küpsistele toetudes eelnevaid
külastusmustreid,
mis
hõlmavad
pseudonümiseeritud
kasutajaprofiilide
loomist.
Selles osas teeme koostööd ümbersuunamistehnoloogiate pakkuja Criteo’ga (Criteo SA, 32 Rue
Blanche, 75009 Paris, France (Prantsusmaa)). Server anonümiseerib Teie IP-aadressi enne selle
töötlemist. Küpsiste eluiga on 60 päeva.
Võimalused vastuväidete esitamiseks oma andmete kasutamisele Criteo poolt on toodud siin:
http://www.criteo.com/de/privacy/
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Google AdWords/DoubleClick:
Meie näidatav reklaam põhineb meie klientide poolt teatud toodete vastu varem ülesnäidatud huvil.
Salvestame teavet meie klientide surfamismustrite kohta, et pakkuda neile huvipõhist
Internetireklaami. Selleks paigaldatakse vastava kasutaja arvutisse küpsised, mis sisaldavad
mitmekohalist identifitseerimisnumbrit. Kui Te ei nõustu oma kasutajakäitumise analüüsimisega,
siis saate oma brauseri seadistusi muuta nii, et analüüsiküpsiste paigaldamine ei oleks võimalik.
Juhime siiski tähelepanu, et see võib takistada Teil selle veebisaidi kõikide funktsioonide
täiemahulist kasutamist.
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; edaspidi „Google“)
pakutav otsingumootoriprogramm Google AdWords võimaldab meie veebisaidil süstemaatiliselt
kuvada Google’i otsingusõnadel põhinevat reklaami. Selleks paigaldab Google kasutaja
brauserisse küpsise niipea, kui Google otsingus või reklaamvõrgustikus nähtavale reklaamile
klikitakse.
Võimalused
vastuväidete
esitamiseks
https://www.google.com/ads/preferences.

sellisele

jälgimisele

on

toodud

siin:

AdWords küpsisepõhiste teisendusmeetodite abil saab Google mõõta nende inimeste arvu, kes
pärast AdWords’ reklaamile klikkimist liikusid edasi pakutavat toodet/teenust ostma või kasutama.
Ulatuses, millises Google AdWords seostub selle veebisaidi pakkumistega, saab veebisait
Google’ilt statistikat pärast vastavale Google AdWords reklaamile klikkimist tehtud ostude arvu
osas.
Võimalused selle jälgimisfunktsiooni blokeerimiseks on järgmised: võite oma brauserit kohandada
nii, et blokeeritakse küpsiste paigaldamine domeeni googleadservices.com või üldiselt kolmandate
isikute poolt. Google’i teisendusküpsise saate kustutada ka oma brauseri küpsiseseadistustes.
See veebisait kasutab huvipõhise reklaami kuvamiseks veel ühel Google Inc. teenusel DoubleClick’il - põhinevat Google Remarketing’i. Näidatavate lehekülgede läbivaatamise ja
reklaamide valimise protsess põhineb DoubleClick küpsises sisalduval pseudonüümsel
identifikatsiooninumbril. Küpsise loodud teave näidatavate lehekülgede kohta edastatakse siis
Google’i serverile, kus see säilitatakse hindamise eesmärgil. Google’i privaatsuspoliitikat saab
lugeda
siin:
https://www.google.de/policies/privacy.
Võimalused
vastuväidete
esitamiseks
https://www.google.com/ads/preferences

sellisele

jälgimisele

on

toodud

siin:

Veel võimalusi vastuväidete esitamiseks:
Võite esitada vastuväiteid Google’i ja muude reklaamvõrgustike poolsele huvipõhisele reklaamile
alljärgneval veebisaidil:
https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Optimizely
See veebisait kasutab Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105,
USA) pakutavat veebianalüüsiteenust Optimizely, mis lihtsustab ja viib läbi A/B testimist, et seda
veebisaiti optimeerida ja edasi arendada. Teave, millise küpsis loob Teie veebisaidi kasutamise
kohta edastatakse üldjuhul Optimizely serverile, kus see säilitatakse.
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Võimalused selle jälgimisfunktsiooni blokeerimiseks on järgmised: saate Opitimizely jälgimise igal
ajal blokeerida, järgides vastavaid juhiseid aadressil https://www.optimizely.com/opt_out.

Refined Ads
Meie veebisaidi hindamiseks ja optimeerimiseks ning genereerimaks reklaame, mis on Teile
asjakohasemad kasutame Refined Labs GmbH (Residenzstr. 7, 80333 Munich, Germany
(Saksamaa)) loodud jälgimissüsteemi Refined Ads. See süsteem kasutab küpsiseid, et salvestada
kasutajate andmeid ja koostada sellel põhinevaid anonüümseid kasutajaprofiile. Asjaomaseid
andmeid ei seostata kasutajate isikuandmetega.
Võite esitada vastuväiteid sellisele andmetöötlusele, kasutades keeldumisküpsist. Asjakohane
lisateave on toodud aadressil https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads.

Adition
Meie veebisait kasutab ADITION technologies AG (Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Germany
(Saksamaa)) pakutavat ADITION teenust. ADITION paigaldab küpsised, et kontrollida ja
optimeerida ADITION’i klientide rakendatud reklaam-meedete kuvamist. Näiteks saab teenus
maksimeerida kasutajatele kuvatavate reklaamide kuvamissagedust. Küpsiste paigaldamisel ei
säilita ADITION isikuandmeid nagu nimi, e-postiaadress või muu isikuga seotud teave. Kõik
kogutud andmed on anonümiseeritud ning sisaldavad tehnilisi andmeid nagu näiteks
reklaammeedete reklaamimissagedus ja –kuupäev, samuti kasutatud brauserid ja paigaldatud
operatsioonisüsteemid. Kõik kogutud andmed säilitatakse Saksamaa Liitvabariigis asuvates
serverites.
Teavet
ADITION’i
andmeprivaatsuspoliitika
kohta
saab
aadressil
www.adition.com/kontakt/datenschutz/.
Võite esitada vastuväiteid sellisele andmetöötlusele, kasutades keeldumisküpsist. Asjakohane
teave on toodud aadressil https://www.adition.com/datenschutz/?optout=trueAdTraxx.

Tealium (CDP)
See veebisait kasutab Tealium Inc. (11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA) (edaspidi
„Tealium“) pakutavat „Tealium Audience Stream“ teenust, et andmeid koguda ja säilitada ning
seejärel kasutada selliseid andmeid pseudonüümsete kasutajaprofiilide loomiseks. Tealium
kasutab sellist teavet, et meie nimel automaatselt Teie veebisaidi kasutust tõhustada vastavalt Teie
konkreetsetele vajadustele; seda tehakse reaalajas. Selleks kogub teenus andmeid nagu näiteks
nähtud ja klikitud reklaamid ja tooted, külastajate arv, külastatud saitide teemad jne.
Pseudonümiseeritud kasutajaprofiile ei seostata pseudonüümi omaniku isikuandmetega, kui ei
hangita vastavat erisisu. Ka Teie brauseri edasiantud IP-aadressi ei seostata Teie
kasutajaprofiiliga.
Loomaks kasutajaprofiile, kasutab Tealium küpsiseid või mobiiliterminalide puhul sarnaseid
tehnoloogiaid. Küpsise loodud teavet Teie veebisaidi kasutuse kohta säilitatakse Saksamaal. Võite
blokeerida küpsiste paigaldamise, kohandades oma brauserit vastavalt. Juhime siiski tähelepanu,
et see võib takistada Teil selle veebisaidi kõikide funktsioonide täiemahulist kasutamist. Võite igal
ajal esitada vastuväiteid oma andmete kogumisele ja säilitamisele veebianalüüsi eesmärgil,
järgides juhised aadressil http://tealium.com/de/privacy/.

BlueKai (DMP)
See veebisait kasutab Oracle’i (Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA
94065/USA) pakutavat „BlueKai“ tehnoloogiat. Arvestades Teie huvide ja kasutajakäitumisega
meie veebisaidil ja kolmandate isikute veebisaitidel võimaldab see tehnoloogia meil esitada Teile

13
asjakohast ja kohandatud reklaami, mis põhineb Teie mitmetest terminalidest (nagu näiteks
sülearvutid, nutitelefonid, personaalarvutid) lähtuva veebisaidi kasutamise hindamisel (nn.
seadmeülene jälgimine). See tehnoloogia annab meile ka kompileeritud anonüümset statistikat
konkreetsete reklaam-meetmete tõhususe kohta (näit. kui mitu inimest klikkis reklaamile või
suhestus sellega).
Selleks paigaldatakse BlueKai‘d kasutavatel veebisaitidel Teie terminali küpsised ja rakendatakse
veebimajakad. Koostoimes võimaldavad need analüüsida ja hinnata Teie kasutajakäitumist (näit.
klikid) erinevates terminalides. Selles protsessis luukase nn. küpsise ID-d, mida saab seadmeülese
profiili loomiseks seostada Teie terminaliga, kuid mida ei saa seostada teie isikuga. Kogutud
andmed on isikuga mitte seotud kasutamist puudutavad andmed (näit. klikid reklaamil, külastuse
ajad ja kestused) ja isikuga mitte seotud brauseriandmed (näit. keeleseadistused, ekraani
resolutsioon). Nii ei ole Te meie jaoks ühelgi hetkel tuvastatav.
Lisateavet andmekaitse ja vastavate seadistusvõimaluste kohta saab addressil
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html.
Oracle
BlueKai kasutamisele saate esitada vastuväiteid vastava keeldumistööriista kaudu aadressil
http://bluekai.com/consumers.php.

Myra
Myra Security GmbH toel tagame oma teenuste kättesaadavuse ja kaitseme oma infrastruktuuri
kurjategijate, robotivõrkude ja muu pahavara rünnakute eest. Myra Security GmbH ülesanne on
meie nimel vastav filtreerimine läbi viia. Teie turvalisuse tagamiseks kontrollitakse igasugust
liiklusvoogu enne, kui sel lubatakse meie teenustele juurde pääseda. Analüüsides igat katset meie
veebisaidile juurde pääseda, saame kontrollida, kas Teie taotlused on õigustatud ning seeläbi
kaitsta Teie andmeid kõrvaliste isikute juurdepääsu eest. See filtreerimisprotsess ei piira mingil
viisil meie teenuste/veebisaidi kasutamist Teie poolt.

Töötlemise õiguslik alus
Isikuandmete töötlemisele kohaldub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f.

Õigustatud huvi sellisel määral, millisel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6
lõike 1 punkt f kohaldub asjaomasele töötluse tüübile
Meie õigustatud huvi Teie isikuandmete töötlemisel meie veebisaidi kaudu seisneb selles, et
soovime optimeerida meie poolt Internetis pakutavat ning nii pakkuda meie klientidele võimalikult
häid teenuseid ning säästvalt suurendada kliendirahulolu.

Teie andmete vastuvõtjate liigid
Teie andmed edastatakse kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik lepingu täitmiseks,
näiteks teavitamaks kohalikku rendipartnerit Teie broneeringust, või kaardimakse menetlemiseks
Teie krediitkaardiettevõtja kaudu. Sellistel juhtudel edastame Teie andmed IT teenuste osutajatele,
kõnekeskustele,
inkassofirmadele,
finantsteenuste
osutajatele,
agentuurpartneritele,
frantsiisilepingupartneritele ja muudele koostööpartneritele.
Lisaks edastame andmeid ka Google Inc.-ile ja Facebook Ireland Ltd.-le eeltoodud ulatuses (vt. →
Andmetöötluse eesmärk).
Osana kelmuse ennetamise meetmetest edastame isikuandmeid ka sellistele kolmandatele
isikutele, kes on kelmuse ohvriks langenud või kellel on oht kelmuse ohvriks langeda.
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Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele
Kui äripartnerid kasutavad meie teenuseid, et broneerida sõidukeid, mis renditakse välja
kolmandas riigis, siis edastame sõidukijuhi isikuandmed meie lepingulistele partneritele ja
äripartneritele sellises kolmandas riigis. Teie andmete edastamine kolmandale riigile põhineb
Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusel. Kui Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsust ei ole
olemas, siis rakenduvad isikuandmete edastamisel asjaomasesse kolmandasse riiki asjakohased
kaitsemeetmed nagu sätestatud Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõikes 2. Võime Teie
andmed edastada kolmandasse riiki ka Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 49 sätestatud
tingimustel. Teil on õigus SIXT’ilt nõuda eelmainitud kaitsemeetmete koopiaid, kirjutades
ülaltoodud aadressil (vt. → vastutav andmetöötleja).

Säilitamise kestus/säilitamise kestuse kriteeriumid
SIXT säilitab Teie isikuandmeid seni, kuni need ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, millega
seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud (vt. → SIXT’i andmetöötluse eesmärk). Kui SIXT’il
on juriidiline kohustus isikuandmeid säilitada, siis säilitab ta isikuandmeid seaduses sätestatud
säilitusaja jooksul. Äridokumentide, sh. raamatupidamisdokumentide (sh. arved), säilitusaeg on
seitse aastat (Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse paragrahv 12). Sellel ajavahemikul
võidakse Teie andmeid piiratult kasutada igapäevases tegevuses, kui selliste andmete töötlemisel
ei ole muud eesmärki.

Andmesubjektide õigused
Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 15 – 18 ja 20 kohased õigused
Teil on õigus mõistlike ajavahemike järel saada teavet Teie säilitatavate isikuandmete kohta
(isikuandmete kaitse üldmääruse art. 15). Teave, millele Teil on õigus, sisaldab teavet selle kohta,
kas Teie isikuandmeid säilitatakse, teavet asjaomaste isikuandmete liikide kohta ning teavet
töötlemise eesmärkide kohta. Teie taotlusel väljastab SIXT Teile töödeldavate isikuandmete
koopia.
Teil on ka õigus sellele, et SIXT parandab Teid puudutavad ebatäpsed isikuandmed (isikuandmete
kaitse üldmääruse art. 16).
Lisaks on Teil õigus nõuda, et SIXT kustutaks Teid puudutavad isikuandmed (isikuandmete kaitse
üldmääruse art. 17). Oleme kohustatud isikuandmed kustutama teatud olukordades, näiteks kui
isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil
töödeldud; kui võtate tagasi töötlemise aluseks olnud nõusoleku; ja kui isikuandmeid on töödeldud
ebaseaduslikult.
Teatud olukordades on Teil õigus nõuda, et Teie isikuandmete töötlemist piiratakse (isikuandmete
kaitse üldmääruse art. 18). Sellised olukorrad on näiteks olukord, kus Te vaidlustate oma
isikuandmete õigsuse ja me peame andmete õigsust kontrollima. Sellistel juhtudel ei tohi me Teie
isikuandmeid enam töödelda, välja arvatud säilitamine, seni, kuni küsimus on lahendatud.
Kui soovite sõidukeid rentivat ettevõtet vahetada, siis on Teil õigus kas saada masinloetaval kujul
Teid puudutavad isikuandmed, millised Te meile oma nõusoleku või meiega sõlmitu lepingu alusel
esitasite või lasta meil edastada need andmed samuti masinloetaval kujul Teie valitud kolmandale
isikule (andmete ülekandmise õigus, isikuandmete kaitse üldmääruse art. 20).

Ei ole lepingulist ega juriidilist kohustust andmeid anda / andmete andmisest
keeldumise tagajärjed
Te ei ole lepinguliselt ega juriidiliselt kohustatud meile oma isikuandmeid andma. Juhime siiski
tähelepanu, et Te ei saa meiega sõiduki rendilepingut sõlmida või kasutada muid meie osutatavaid
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teenuseid, kui meil ei ole luba koguda ja töödelda andmeid nii nagu see on nõutav eeltoodud
eesmärkidel (vt. → SIXT’i andmetöötluse eesmärk).

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohane õigus esitada vastuväiteid
Kui Teie isikuandmete töötlemine SIXT’i poolt on vajalik avalikes huvides oleva ülesande
täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks (isikuandmete kaitse
üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt e) või kui see on vajalik SIXT’i õigustatud huvides, siis on
Teil õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid Teid
puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. SIXT lõpetab siis töötlemise, kui me ei suuda
esitada sellise töötlemise mõjuvaid õigustatud põhjuseid, mis on ülimuslikud töötlemise
lõpetamise põhjuste suhtes.
Võite igal ajal ja piiranguteta esitada vastuväiteid otseturunduse eesmärkidel läbiviidava
Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.

Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta
Kui andmete töötlemine SIXT’is põhineb Teie nõusolekul, siis on Teil igal ajal õigus antud nõusolek
tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust nõusoleku andmise
hetkest kuni nõusoleku tühistamiseni.

Õigus esitada kaebus järelvalveasutusele
Teil on õigus esitada kaebusi SIXT’i eest vastutavale järelvalveasutusele. Palun saatke nimetatud
kaebused järgmisele aadressile:
Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Eesti
Viimati muudetud 2018. a mais.

