
 

 

www.swag-shopping.com privaatsuspoliitika  

Käesolev Veebileht kogub oma Kasutajatelt teatud isikuandmeid. Käesolevat dokumenti on võimalik 

välja printida, kasutades mis tahes brauseri sätetes käsku „prindi“. 

Andmete Omanik ja Vastutav Töötleja 

Swag OÜ, 

Tallinn, Tartu mnt 14-IV korrus, Eesti, 10117  

Registrikood 14762080  

KM EE102405891  

Omaniku e-posti aadress: compliance@swagyourlife.com  

Kogutavate Andmete liigid  

Isikuandmete liikide hulgas, mida käesolev Veebileht ise või kolmandate isikute kaudu kogub, on: 

Kasutusandmed; Jälgijad. 

Igat liiki kogutud Isikuandmete täielikud andmed on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika vastavates 

jaotistes või enne Andmete kogumist kuvatud konkreetsetes selgitustekstides. 

Isikuandmed võivad olla Kasutaja poolt vabalt esitatud või Kasutusandmete puhul automaatselt 

käesoleva Veebilehe kasutamisel kogutud. 

Kõik käesoleval veebilehel nõutavad Andmed on kohustuslikud ja nimetatud Andmete esitamata 

jätmine võib käesoleval Veebilehel teenuste osutamise võimatuks muuta, kui ei ole sätestatud teisiti. 

Juhtudel, kui käesoleval Veebilehel on konkreetselt sätestatud, et mõned Andmed ei ole 

kohustuslikud, on Kasutajatel õigus neid andmeid mitte edastada, ilma et see Teenuse 

kättesaadavust või toimimist mõjutaks. 

Kasutajatel, kes pole kindlad, millised Isikuandmed on kohustuslikud, on võimalik Omanikuga 

ühendust võtta. Küpsiste või muude jälgimisvahendite mistahes kasutamine käesoleva Veebilehe või 

käesolevat Veebilehte kasutatavate kolmandate osapoolte teenuste omanike poolt on mõeldud 

Kasutaja soovitud teenuse osutamiseks lisaks käesolevas dokumendis ja Küpsisepoliitikas kirjeldatud 

muudele eesmärkidele, kui need on kättesaadavad. 

Kasutajad vastutavad käesoleva Veebilehe kaudu saadud, avaldatud või jagatud kolmandate isikute 

Isikuandmete eest ning kinnitavad, et neil on Andmete Omanikule edastamiseks kolmanda osapoole 

nõusolek. 
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Andmete töötlemise viis ja koht 

Töötlemismeetodid 

Vältimaks andmetele volitamata juurdepääsu, andmete avaldamist, muutmist või volitamata 

hävitamist rakendab Omanik asjakohaseid turvameetmeid. 

Andmetöötlus toimub arvutite ja/või IT-põhiste tööriistadega, järgides organisatsioonilisi 

protseduure ja režiime, mis on näidatud eesmärkidega rangelt seotud. Lisaks Omanikule võivad 

Andmed mõnel juhul olla juurdepääsetavad teatud vastutavatele käesoleva Veebilehe toimimisega 

seotud isikutele (haldus, müük, turundus, seadusandlus, süsteemihaldus) või välistele isikutele 

(näiteks kolmandatest osapooltest tehniliste teenuste pakkujad, postiteenuse osutajad, 

veebimajutuse pakkujad, IT-ettevõtted, sideettevõtted), mille Omanik on vajadusel Andmetöötlejaks 

määranud. Nimetatud osapoolte uuendatud nimekirja on võimalik Omanikult igal ajal tellida. 

Töötlemise õiguslik alus 

Omanikul on õigus Kasutajatega seotud Isikuandmeid töödelda, juhul, kui kehtib üks järgmistest 

olukordadest: 

• Kasutajad on ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil oma nõusoleku andnud. Märkus: Mõne 

seadusandluse kohaselt võib Omanikul olla lubatud töödelda Isikuandmeid seni, kuni 

Kasutaja sellise töötlemise vastu on („loobub”), ilma et ta peaks tuginema nõusolekule või 

mõnele muule järgmisele õiguslikule alusele. Nimetatu ei kehti, kui Isikuandmete töötlemisele 

kohaldatakse Euroopa andmekaitseseadust; 

• Andmete esitamine on vajalik Kasutajaga sõlmitud lepingu ja/või sellega seotud 

lepingueelsete kohustuste täitmiseks; 

• Töötlemine on vajalik Omaniku suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks; 

• Töötlemine on seotud ülesandega, mida täidetakse avalikes huvides või Omanikule antud 

avaliku võimu teostamisel; 

• Töötlemine on Omaniku või kolmanda isiku õigustatud huvides vajalik. 

Omanik aitab hea meelega selgitada, milline konkreetne õiguslik alus töötlemisel kohaldub ning 

eelkõige seda, kas Isikuandmete esitamine on seadusest või lepingust tulenev või lepingu 

sõlmimiseks vajalik nõue. 

Asukoht 



 

 

Andmeid töödeldakse Omaniku kontorites ja muudes töötlemisega seotud osapoolte asukohtades. 

Sõltuvalt Kasutaja asukohast võib andmeedastus hõlmata Kasutaja andmete edastamist nii teise kui 

ka tema riiki. Selliste edastatud Andmete töötlemise koha lisateabe saamiseks on Kasutajatel 

võimalik tutvuda Isikuandmete töötlemise üksikasju sisaldava jaotisega. 

Kasutajatel on ka õigus saada teavet andmeedastuse õigusliku aluse kohta Euroopa Liidust väljaspool 

asuvasse riiki või mis tahes rahvusvahelise avaliku õiguse reguleeritud rahvusvahelisele 

organisatsioonile või kahe või enama riigi asutatud rahvusvahelisele organisatsioonile (nt ÜRO) ja 

nende andmete kaitseks Omaniku poolt vastuvõetud turvameetmete kohta. 

Juhul kui nimetatud üleandmine toimub, on Kasutajatel võimalik selle dokumendi vastavaid osasid 

lugedes rohkem infot saada või esitada päring Omanikule, kasutades selleks kontaktides esitatud 

teavet. 

Säilitusaeg 

Isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse nii kaua, kuni nende kogumise eesmärk nõuab. 

Seetõttu: 

• Säilitatakse Omaniku ja Kasutaja vahelise lepingu täitmisega seotud eesmärkidel kogutud 

Isikuandmeid kuni lepingu täieliku täitmiseni. 

• Omaniku õigustatud huvide täitmiseks kogutud Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see 

on nende eesmärkide täitmiseks vajalik. Kasutajatel on võimalik leida omaniku õigustatud 

huvide konkreetset teavet käesoleva dokumendi vastavatest osadest või esitades Omanikule 

sellekohase päringu. 

Omanikule võidakse lubada Isikuandmeid pikema aja jooksul säilitada, kui Kasutaja on vastavaks 

töötlemiseks nõusoleku andnud, kuni selline nõusolek on tagasi võetud. Lisaks võib Omanik olla 

kohustatud Isikuandmeid pikema aja jooksul säilitama, kui see on vajalik juriidilise kohustuse 

täitmiseks või ameti korraldusel. 

Säilitusperioodi lõppedes Isikuandmed kustutatakse. Seetõttu ei ole võimalik juurdepääsuõigust, 

õigust kustutamisele, parandamisele ja andmete teisaldamisele pärast säilitustähtaja möödumist 

rakendada. 

 



 

 

Töötlemise eesmärgid 

Kasutajat puudutavaid andmeid kogutakse selleks, et võimaldada Omanikul teenust osutada, oma 

juriidilisi kohustusi täita, õiguskaitseorganite päringutele vastata, oma (või Kasutajate või kolmandate 

isikute) õigusi ja huvisid kaitsta, pahatahtlikku või petturlikku tegevust tuvastada, samuti järgmiseks: 

Väliste platvormide sisu kuvamiseks ja Märgendite Haldamiseks. 

Täpsemat igal eesmärgil kasutatavate Isikuandmete teavet on Kasutajal võimalik vaadata jaotisest 

„Üksikasjalik Isikuandmete töötlemise teave“. 

 

Üksikasjalik Isikuandmete töötlemise teave  

Isikuandmeid kogutakse järgmistel eesmärkidel ja järgmisi teenuseid kasutades: 

Sisu kuvamine välistelt platvormidelt 

Seda tüüpi teenus võimaldab teil vaadata välistel platvormidel hostitud sisu otse selle Veebilehe 

lehtedelt ja nendega suhelda.  

Seda tüüpi teenus võib siiski koguda veebiliiklusandmeid nendele lehtedele, kuhu teenus on 

installitud, isegi kui Kasutajad seda ei kasuta. 

Font Awesome (Fonticons, Inc. )  

Font Awesome on Fonticons, Inc.’i poolt pakutav kirjatüübi visualiseerimisteenus, mis võimaldab 

käesoleval Veebilehel oma lehtedele sellist sisu lisada. 

Töödeldavad Isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed. Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – 

Privaatsuspoliitika.  

Google Fonts (Google Ireland Limited)  

Google Fonts on Google Ireland Limitedi poolt pakutav kirjatüübi visualiseerimisteenus, mis 

võimaldab käesoleval Veebilehel oma lehtedele sellist sisu lisada. 



 

 

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed. Töötlemise koht: Iirimaa – 

Privaatsuspoliitika.  

Märgendite haldamine 

Seda tüüpi teenus aitab Omanikul käesoleval Veebilehel vajalikke märgendeid või skripte 

tsentraliseeritud viisil hallata. 

Selle tulemusena liiguvad Kasutajate andmed nende teenuste kaudu, mille tulemuseks võib olla 

nende Andmete säilitamine. 

Google’i Märgendite Haldamine (Google Ireland Limited)  

Google’i Märgendite Haldamine on Google Ireland Limitedi poolt pakutav märgendite haldamise 

teenus. 

Töödeldud isikuandmed: Kasutusandmed. 

Töötlemise koht: Iirimaa – Privaatsuspoliitika.  

 

Kasutaja õigused 

Kasutajatel on õigus seoses Omaniku poolt töödeldavate Andmetega teatud õigusi kasutada. 

Eelkõige on Kasutajatel õigus järgmisele: 

• Võtta oma nõusolek igal ajal tagasi. Kasutajal on õigus nõusolek tagasi võtta, kui ta on 

eelnevalt oma Isikuandmete töötlemise nõusoleku andnud. 

• Oma andmete töötlemisele vastuväiteid esitada. Kasutajatel on õigus esitada vastuväiteid 

oma andmete töötlemisele, kui töötlemine toimub muul õiguslikul alusel kui nõusolekul. 

Lisateavet leiate allolevast spetsiaalsest jaotisest. 

• Juurdepääs oma andmetele. Kasutajatel on õigus teada saada, kas Andmeid töötleb 

Omanik, saada teavet töötlemise teatud aspektide kohta ja saada töötlemisel olevate 

Andmete koopia. 



 

 

• Kontrollida ja parandada. Kasutajatel on õigus kontrollida oma Andmete õigsust ja nõuda 

nende uuendamist või parandamist. 

• Oma andmete töötlemist piirata. Kasutajatel on teatud tingimustel õigus oma Andmete 

töötlemist piirata. Sel juhul ei töötle Omanik neid andmeid mistahes muul eesmärgil peale 

nende salvestamise. 

• Oma Isikuandmed kustutada või muul viisil eemaldada. Kasutajatel on teatud tingimustel 

õigus nõuda Omanikult oma Andmete kustutamist. 

• Võtta oma Andmed vastu ja edastada need teisele vastutavale töötlejale. Kasutajatel on 

õigus saada oma Andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning 

kui see on tehniliselt teostatav, siis lasta need takistusteta teisele vastutavale töötlejale 

edastada. Käesolevat sätet kohaldatakse tingimusel, et Andmeid töödeldakse 

automatiseeritud vahenditega ja töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, lepingul, mille 

pooleks Kasutaja on, või vastavatel lepingueelsetel kohustustel. 

• Kaebust esitada. Kasutajatel on pädevale andmekaitseasutusele nõude esitamise õigus. 

Töötlemisele vastuväite esitamise õiguse teave 

Kui Isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides, Omanikule antud avaliku võimu teostamisel või 

Omaniku õigustatud huvide täitmisel, on Kasutajatel õigus sellise töötlemise suhtes vastuväiteid 

esitada, esitades vastuväite põhjendamiseks oma konkreetse olukorraga seotud põhjuse.  

Kasutajad peavad teadma, et kui nende Isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on neil 

õigus ilma põhjust esitamata töötlemisele igal ajal vastuväiteid esitada. Et teada saada, kas Omanik 

töötleb Isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on Kasutajatel võimalik lugeda käesolevat 

dokumendi vastavaid jaotisi. 

Kuidas neid õigusi kasutada 

Mistahes Kasutaja õiguste kasutamise taotlusi on võimalik edastada Omanikule käesolevas 

dokumendis toodud kontaktandmete kaudu. Nimetatud taotlusi on võimalik tasuta esitada ja 

Omanik käsitleb neid vähemalt ühe kuu jooksul nii ruttu kui võimalik. 

 


