
 

 
 

 

Privaatsust ja küpsiseid puudutav avaldus 

 
Wavin kohustub sellel kodulehel kaitsma Teie isikuandmeid. Selleks et mõista, kuidas 
me Teie isikuandmeid kogume ja kasutame, lugege siinne privaatsust ja küpsiseid 
puudutav avaldus läbi. 

 
Üldteave 
Käesolev privaatsust ja küpsiseid puudutav avaldus rakendub kõikidele isikuandmetele, 
mida antud kodulehe eest vastutav Wavini üksus kogub ja kasutab (edaspidi: Wavin). 

 
Küpsised 
Me võime salvestada Teie arvutisse niinimetatud küpsiseid, kui külastate meie 
kodulehte. See võimaldab meil järgmisel külastusel Teie arvuti ära tunda. Enamik 
veebilehitsejaid on seatud neid küpsiseid automaatselt lubama. Informatsiooni liik, 
mida me küpsise abil kogume, on Teie arvutispetsiifiline ning võib sisaldada 
internetiprotokolli (IP) aadressi, meie kodulehele sisenemise kuupäeva ja kellaaega 
ning seda, milliseid kodulehe osasid külastasite. Eespool nimetatud andmeid kogume 
selleks, et jälgida statistilisel eesmärgil kodulehe kasutamist ja kasulikkust. Te saate 
seadistada arvuti nii, et küpsise vastuvõtmisel saabuks sellekohane teade, või 
keelduda selle vastuvõtmisest. Sel juhul aga peate teadma, et Teil ei pruugi olla enam 
võimalik kõiki meie kodulehe võimalusi kasutada. 

 
Andmete kogumine ja kasutamine 
Isikuandmeid kogume, kui te neid meile esitate registreerumisel, vormide täitmisel või 
elektronkirjade kirjutamisel, osana toodete või teenuste tellimisel, päringute või 
küsimuste saatmisel või muudes olukordades, kui olete valinud andmete esitamise 
võimaluse. Teie andmeid töödeldakse igasuguste Teie ja Wavini vahel sõlmitud 
kokkulepete täitmiseks, Teie tellimuste täitmiseks teavitus- või soovituseesmärgil, 
seadusega ettenähtud või teiste juriidiliste nõuete täitmiseks ning parima teenuse 
osutamiseks. 

 
Me võime esitada Teie isikuandmeid teistele Wavini kontserni kuuluvatele 
ettevõtetele samadel eesmärkidel nagu eespool kirjeldatud. Meie kontserni kuuluvad 
ettevõtted töötlevad Teie isikuandmeid samuti vastavalt siinses privaatsust ja 
küpsiseid puudutavas avalduses esitatud tingimustele. Teie isikuandmeid ei edastata 
ilma Teie eelneva nõusolekuta mitte mingil juhul teistele osapooltele, kellel ei ole 
piisavat turbetaset. Lisaks sellele edastatakse Teie isikuandmeid kolmandatele 
osapooltele (või kasutatakse nende nimel) ainult turundusotstarbel, kui olete selleks 
varem loa andnud. 

 

 



 

 
 
Lingiga kodulehed 
Teadke, et meie privaatsusavaldus ei rakendu muudele kodulehtedele, samuti: 

 
 kui sisenete nendele muudele kodulehtedele meie kodulehel asuva lingi kaudu; 

 

 kui sisenete meie kodulehel muul kodulehel asuva lingi kaudu. 
 

 
Keeldumis-/juurdepääsu-/parandusõigus 

Teil on alati õigus keelduda oma isikuandmete kasutamisest turundusotstarbel. Teil 

on alati õigus nõuda oma isikuandmetele juurdepääsu ja/või võimalust neid 

parandada ja/või kustutada. 

 
Selleks saatke meile elektronkiri (info@wavin.com) 

 

 

Teie isikuandmete turvalisus 
Teie isikuandmete hoidmine ja edastamine internetis on turvatud hetkel kasutatavate 
tavapäraste tehnikate abil. 


