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PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED
1
VASTUTAV TÖÖTLEJA
Citycon Oyj
Registrikood 0699505-3
Korkeavuorenkatu 35
00130 Helsingi, Soome
2
VASTUTAVA TÖÖTLEJA ESINDAJA
Marianne Håkonsen
Turundusdirektor, Citycon Oyj
e-post: info@citycon.com
3
REGISTRI NIMI
Kaubanduskeskuse kliendiregister („Kliendiregister“)
4
ISIKUANDMETE KOGUMISE EESMÄRK
Andmesubjektidelt kogutud andmeid ja Kliendiregistrit kasutatakse
kliendisuhete haldamiseks, klientidega kontakteerumiseks, turunduseks,
sihtturunduseks,
arvamusküsitlusteks
ja
turu-uuringuteks
ning
kaubanduskeskuste kasutaja- ja külastajakäitumise analüüsiks. Andmeid
võidakse edastada Cityconi grupi teistele ettevõtetele, kaubanduskeskustele
ja teenuseosutajatele.
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5
KOGUTAVAD ANDMED
Kliendiregistris võidakse andmesubjektide kohta säilitada järgmisi andmeid:

-

ees- ja perekonnanimi;
aadress;
linn;
postiindeks;
telefoninumber:
e-posti aadress;
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-

sugu;
sünniaasta;
uudiskirja tellimusvorm;
andmesubjektide esitatud info erihuvide kohta;
uudiskirjade ja muude turunduskirjade saatmiskuupäevad ja koopiad;
info kasutaja käitumise kohta Cityconi opereeritavate
kaubanduskeskuste parkimismajades ja parkimisplatsidel;
andmesubjektide kasutatavate sõidukite registreerimisnumbrid ja
muu info andmesubjektide kasutatavate sõidukite kohta; ning
info andmesubjektide kasutatavate seadmete ja ühenduste kohta (nt
seadme kood, MAC-aadress, mudel, operatsioonisüsteem ja IPaadress).

6
TAVALISED TEABEALLIKAD
Kliendiregistris säilitamiseks kogutud isikuandmed on üldjuhul saadud otse
andmesubjektidelt endalt või on need kogutud ja koostatud andmesubjekti
kaubanduskeskuse külastuse põhjal. Seadusega lubatud ulatuses võidakse
andmesubjektide andmeid kombineerida või täiendada ka muudes allikates
saadaolevate või neist tuletatud andmetega.
Andmesubjektide kohta võidakse infot koguda juhtudel, kus andmesubjekt:

-

tellib Cityconilt uudiskirja või muid materjale;
vastab Cityconi kliendiküsitlustele;
osaleb Cityconi korraldatavatel konkurssidel või loosimistes;
laeb alla Cityconi opereeritava kaubanduskeskuse mobiiliäpi ja
kasutab seda;
ühendub kaubanduskeskuse WiFi-võrguga või kasutab seda;
annab Cityconile tagasisidet või suhtleb Cityconiga muul põhjusel; ja
külastab Cityconi opereeritavaid kaubanduskeskusi, ärihooneid ja
parklaid või suhtleb Cityconiga muudel asjaoludel.

#11559115v1

Andmed, mida võidakse andmesubjektide kohta saada muudest allikatest,
on näiteks avalike registrite andmed.
7
TEABE AVALDAMISE ÜLDREEGLID
Üldjuhul ei avalda Citycon andmesubjektide andmeid kolmandatele isikutele.
Kolmandateks isikuteks ei loeta Cityconi gruppi kuuluvaid teisi ettevõtteid
ning alltöövõtjaid ja teenuseosutajaid, kes töötlevad isikuandmeid vastutava
töötleja tellimusel.
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Citycon võib seadusega lubatud ulatuses avaldada andmeid valitud
partneritele turunduslikel eesmärkidel, kui andmesubjektid on lubanud
Cityconil andmeid sel viisil avaldada. Citycon kohustub tagama, et
avaldatavate andmete saajatel on andmete töötlemiseks seaduslik alus ja
nad järgivad isikuandmete töötlemist käsitlevaid seadusi ja vastavaid ELi
õigusakte ning töötlevad andmesubjektide isikuandmeid vastavalt Cityconi
juhistele ja käesolevatele privaatsustingimustele.
Ettevõtted, kellel võib avaldamise tulemusena olla juurdepääs
andmesubjektide andmetele, võivad kombineerida Cityconilt saadud
andmeid andmesubjektiga seotud muude andmetega, mille asjaomane
ettevõte on saanud enda valdusse muudel alustel.
Andmesubjektide isikuandmeid ei edastata õigusliku aluseta väljapoole
Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda. Citycon ja tema alltöövõtjad või
partnerid võivad kasutada teenuseid, mida osutavad väljaspool Euroopa Liitu
või Euroopa Majanduspiirkonda asuvad ettevõtted või mille osutamiseks
kasutatakse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda
asuvaid töötajaid või vahendeid. Samuti on võimalik, et mõni Cityconi valitud
partner, kellele Citycon otsustab eespool nimetatud alustel isikuandmeid
avaldada, asub väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.
Kui isikuandmete edastamine on vajalik, tehakse seda alati viisil, mis vastab
seda liiki andmete edastamiseks seadusega ette nähtud nõuetele.
Enne andmete avaldamist hindab Citycon, kas andmed on võimalik enne
avaldamist pseudonüümida. Kui andmete pseudonüümimine on tehniliselt
võimalik ja pseudonüümimine ei takista andmete kasutamist eespool
kirjeldatud Cityconi eesmärkidel, püüab Citycon üldjuhul kokku leppida, et
andmed avaldatakse vormingus, mis ei võimalda konkreetseid
andmesubjekte tuvastada.
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8
ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
Registris säilitamiseks kogutud isikuandmeid ei säilitata kauem, kui nende
ettenähtud otstarbeks vajalik on.
Citycon määrab kindlaks andmete säilitamise tähtaja ja kustutamise korra
ning tagab aegunud ja mittevajalike andmete kustutamise.
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9
REGISTRI TURVALISUS JA ANDMETE TÖÖTLEMINE
Citycon järgib häid andmehaldustavasid, kohaldatavate isikuandmete kaitse
õigusaktidega kehtestatud hoolsuskohustusi ja andmeturbenõudeid ning
püüab kõigi mõistlike vahenditega tagada, et isikuandmete töötlemise ühelgi
etapil ei rikuta andmesubjektide privaatsust. Citycon püüab andmesubjektide
isikuandmete töötlemisel alati tagada, et andmesubjektide andmeid
töödeldakse üksnes juhul, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja
käesolevates tingimustes kirjeldatud eesmärgil vajalik. Citycon ei töötle
andmesubjektide isikuandmeid rohkem, kui konkreetseks kasutusotstarbeks
vajalik.
Citycon ja tema partnerid, kes osalevad isikuandmete töötlemises,
rakendavad kõiki vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete
kaitse tagamiseks loata juurdepääsu, juhusliku või ebaseadusliku
kustutamise, muutmise, avaldamise või edastamise ning mis tahes muu
ebaseadusliku töötlemise eest. Andmeid säilitatakse üldjuhul elektrooniliselt.
Elektrooniliselt või füüsilisel kujul säilitatavaid andmeid kaitstakse tehniliste ja
korralduslike meetmetega, et vältida andmete ebaseaduslikku või juhuslikku
töötlemist.
Andmesubjektidelt saadud andmetele on juurdepääs üksnes Cityconi
spetsiaalselt volitatud töötajatel või sarnase volitusega Cityconi partnerite
töötajatel, kellel on oma tööülesannete täitmisega seoses vaja isikuandmeid
töödelda. Lisaks kasutab Citycon ranget süsteemi, mis jälgib nende Cityconi
töötajate ja Citconi partnerite töötajate logiandmeid, kellel on juurdepääs kas
andmebaasidele, kuhu on salvestatud klientide andmed või serveritele, mida
kasutatakse teenuste pakkumiseks. Kliendiregistris säilitatavad andmed on
kaitstud, nt piiratud juurdepääsuõiguse ja parooliga, mis on üksnes isikutel,
kel on volitus konkreetset süsteemi kasutada. Elektroonilised süsteemid on
kaitstud paroolide ja muude vahenditega.
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ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
Igaühel on õigus tutvuda isikuandmetega, mida tema kohta isikuandmete
registris säilitatakse, ning õigus nõuda vigaste andmete parandamist või oma
andmete kustutamist. Andmesubjektidel on õigus oma andmetega tasuta
tutvuda üks kord kalendriaastas.
Andmetega tutvumise või nende parandamise või kustutamise taotlus tuleb
esitada kirjalikult käesolevates privaatsustingimustes märgitud vastutava
töötleja esindajale. Taotlus peab olema isiklikult allkirjastatud.
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Andmesubjektidel on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta
kaebus järelevalveasutusele.
Andmesubjektidel on õigus anda nõusolek elektrooniliseks otseturunduseks
ja see hiljem tagasi võtta või elektrooniline otseturundus täielikult keelata. Kui
andmesubjektid on andnud nõusoleku elektrooniliseks otseturunduseks,
võivad Citycon ja tema partnerid, sealhulgas Cityconile kuuluvates
kaubanduskeskustes tegutsevad ettevõtted ja teised Cityconi poolt hoolikalt
valitud isikud kasutada andmesubjektidelt saadud kontaktandmeid
elektrooniliseks otseturunduseks.
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