Isikuandmete kaitse Scanias
Indiviidi austamine on Scania põhiväärtus. See on aluseks meie suhtluses teie kui
meie hinnatud kliendi, meie sõidukite juhi, meie globaalse organisatsiooni kolleegi või
teenuseid osutava usaldusväärse äripartneri/tarnijana, et aidata meil pakkuda
jätkusuutlikke transpordilahendusi.
Me kogume teie isikuandmeid, kui neid on vaja:
 meie toodete ja teenuste pakkumiseks,
 teie toetamiseks ja abistamiseks meie toodete ja teenuste kasutamisel,
 nii meie kui teie lepinguliste kohustuste täitmiseks ja selle kontrollimiseks,
 juriidiliste kohustuste täitmiseks,
 meie toodete ja teenuste ning tulevaste sündmuste kohta teabe esitamiseks,
 kvaliteedi parandamiseks ja meie toodete ja teenuste ning meie organisatsiooni
arendamiseks.
Me püüame käsitseda ja kaitsta teie isikuandmeid sama hoole ja ausameelsusega,
nagu me kohaldaksime iseendale. Me ei müü teie andmeid mitte kunagi. Mõnikord
kasutame me usaldusväärseid äripartnereid, kes aitavad meil teile tooteid ja
teenuseid pakkuda. Kui meil on vaja teie andmeid oma äripartneritega jagada, siis
tagame, et nad käsitsevad teie andmeid sama hoole ja ausameelsusega nagu meie.
Käesolevas isikuandmete kaitset käsitlevas avaldused anname teile teada, milliseid
isikuandmeid me töötleme, miks me seda teeme ja kuidas me tagame teie õiguste ja
privaatsuse kaitsmise. Kui teil on küsimusi või muresid, võtke meiega julgelt aadressil
privacy@scania.com ühendust või rääkige oma Scania esindajaga.

Kas Scania jagab minu andmeid kolmandate isikutega?
Me ei müü teie andmeid mitte kunagi kolmandatele isikutele.
Parimate toodete ja teenuste pakkumiseks kasutame me oma globaalset
organisatsiooni ja ülemaailmset usaldusväärsete partnerite võrgustikku. See
tähendab, et me võime teie andmeid (kõiki või valitud osi neist) aeg-ajalt jagada
Scania Grupi siseselt ja meid abistavate usaldusväärsete partneritega.
Tüüpilised näited sellest hõlmavad järgmist:
 Kui ostate midagi Scania veebipoest, jagame mõningaid andmeid oma
partneritega, kes tegelevad teie maksega või tarnivad teile pakke.
 Võime töödelda teie andmeid IT-süsteemides, mille töötavad välja, tarnivad ja
mida hostivad meie ettevõttevälised IT-partnerid.
 Võime kasutada kolmandaid isikuid, et aidata meil korraldada üritusi, milles te
osalete, et pakkuda teile hotelli, transporti jne.
 Kui helistate meie hädaabiteenusesse (Emergency Assistance), võime jagada
teie andmeid kolmandate isikutega nagu näiteks pukseerimisfirmad.
Kui meil on vaja teie andmeid oma äripartneritega jagada, siis tagame, et nad
käsitsevad teie andmeid sama hoole ja ausameelsusega nagu meie.
Kui seadus seda nõuab, võime jagada teie andmeid ametivõimudega.

Kus Scania minu andmeid töötleb?
Scania on globaalne ettevõte, mis tegutseb enamas kui 100 riigis. Parimate toodete ja
teenuste pakkumiseks kasutame me oma globaalset organisatsiooni ja ülemaailmset
usaldusväärsete partnerite võrgustikku. See tähendab, et võime mõnikord töödelda
teie andmeid (kõiki või valitud osi neist) kas Euroopa Liidus või väljaspool seda. Seda
tehes täidame me alati olemasolevaid määrusi ja tagame, et teie andmeid
käsitsetakse alati turvaliselt. Kui teie andmed saadetakse Euroopa Liidust välja,
tehakse seda kooskõlas ettevõttesiseste ja -väliste andmekaitsekokkulepetega,
sealhulgas EL lepingu tüüptingimuste ja EL/USA andmekaitseraamistikuga Privacy
Shield.

Kuidas te minu andmeid kaitsete?
Me oleme pühendunud teie andmete pidevale kaitsmisele ja võtame tarvitusele kõik
mõistlikud seaduslikud, tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, et kaitsta
nõuetekohaselt meie poolt töödeldavaid isikuandmeid manipuleerimise, kadumise,
hävimise ja ebaseadusliku ligipääsu eest.
Meie turvameetmeid täiustatakse järjepidevalt kooskõlas olemasolevate turvatoodete
ja -teenuste arenguga.
Kui teie andmed saadetakse Euroopa Liidust välja, tehakse seda kooskõlas
ettevõttesiseste ja -väliste andmekaitsekokkulepetega, sealhulgas EL lepingu
tüüptingimuste ja EL/USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield.

Kui kaua te mu andmeid säilitate?
Me säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik:
 teie suhtes meie lepinguliste kohustuste täitmiseks,
 andmete kogumise eesmärgi täitmiseks,
 meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.
Tavaliselt säilitame me teie andmeid vähemalt kuni nõude aegumiseni (pluss üks lisaaasta), kui seadus ei nõua pikemat perioodi.

Millised on minu õigused?
Õigus tutvuda andmetega
Te saate taotleda väljavõtet registrist, mis näitab, milliseid isikuandmeid me teiega
seoses töötleme. See on teile tasuta.
Väljavõte registrist saadetakse teie aadressil, mis on meie süsteemides registreeritud,
või kui soovite, võite selle kätte saada meie kontorist, kus peate end enne andmete
saamist tuvastama.

Õigus andmete parandamisele
Teil on õigus oma andmeid uuendada tagamaks, et meil on alati õiged andmed.

Õigus andmete kustutamisele
Te võite taotleda oma isikuandmete ilma põhjendamatu viivituseta kustutamist, kui
kohaldub mistahes järgmistest tingimustest:
 Andmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud.
 Kui teiega tegelemine põhineb täielikult teie nõusolekul ja te võtate oma
nõusoleku tagasi.
 Kui kustutamine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks.

Õigus esitada vastuväiteid
Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise osas
otseturunduse eesmärgil. See on absoluutne õigus, mis tähendab, et me lõpetame
teie vastuväite korral teie andmete igasuguse edaspidise otseturunduse eesmärgil
kasutamise.
Teil on samuti õigus esitada vastuväiteid mistahes õigustatud huvil põhineva
töötlemise osas. Kui te esitate vastuväite, peate üksikasjalikult täpsustama, millele ja
miks te vastuväite esitate.
Seejärel peame me näitama töötlemiseks kaalukaid õigustatud põhjusi, mis on
üksikisiku huvide, õiguste ja vabaduste suhtes ülimuslikud, või näitama, et meie
töötlemise eesmärgiks on õiguslike nõuete kehtestamine, täitmine või kaitsmine.

Õigus töötlemise piiramisele
Teil on õigus taotleda oma andmete töötlemise ajutist piiramist. Töötlemist võib piirata
järgmistes situatsioonides:
 Kui te leiate, et teie andmed on valed ja olete seega taotlenud meilt andmete
parandamist. Siis võite taotleda oma andmete töötlemise piiramist ajal, mil me
teie andmete õigsust kontrollime.
 Kui andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taha oma andmete
kustutamist ja taotlete pigem nende andmete töötlemise piiramist.
 Kui teil on vaja oma andmeid selleks, et kehtestada, jõustada või kaitsta oma
õiguslikke nõudeid, isegi kui meil ei ole teie andmeid enam vaja eesmärgil,
millega seoses neid töötlesime.

Andmete ülekandmise õigus
Teil on õigus saada meile esitatud andmeid, et neid mujal kasutada. See õigus kehtib
ainult siis, kui teie andmete töötlemine põhineb seadusjärgsel alusel, et te olete
andnud meile nõusoleku andmete töötlemiseks või te olete sõlminud meiega lepingu.

Rikkumisest teatamine (kaebus)
Kui te leiate, et teie andmeid töödeldakse kehtivaid määrusi rikkudes, andke sellest
esimesel võimalusel teada. Teil on õigus esitada kaebus ka oma riigis tegutsevale
andmekaitseametile.

Kuidas ma küsimuste korral ühendust võtan?
Võite alati võtta ühendust Scania ettevõtte kohaliku andmekaitseametnikuga, kui
selline ametikoht on olemas, või meie Grupi andmekaitseametnikuga või rääkida oma
kohaliku Scania kontaktisikuga.
Scania Grupi andmekaitseametnik on: Niklas Jeuder Palmgren
Telefon:
+46 8 553 810 00
E-post:
dataprotection@scania.com
Postiaadress:
Scania CV AB
ATT: Data Protection Office
S-151 87 Södertälje
Rootsi

Milliseid teie kui kliendi isikuandmeid me töötleme?
Olemas on kaks peamist viisi, kuidas te meiega kui klient suhtlete.
Te ostate meie tooteid ja teenuseid
Kui ostate meie käest sõiduki ja/või tellite teenuseid, suhtlevaid teie töötajad ja
volitatud isikud meiega teie ettevõtte esindajatena. Me töötleme nende nimesid ja
kontaktandmeid suhtlemiseks ja tellitud toodete ja teenuste pakkumiseks.
Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, muutuvad kõik teie ettevõtte kohta töödeldavad
andmed isikuandmeteks.
Te ostate midagi meie veebipoodidest
Kui te tellite midagi meie veebipoodidest, töötleme teie ostu täitmiseks ja teile ostetud
toodete tarnimiseks vajalikke andmeid.
Miks me teie andmeid
töötleme?
Hinnapakkumise
esitamiseks

Milliseid isikuandete liike me
töötleme?





Lepingu täitmiseks






Seaduslik alus

Õigustatud huvi
Organisatsioonilised
Leping
andmed nagu ettevõtte
nimi, riik, ettevõtte aadress
ja telefoninumber
Kontaktandmed nagu nimi,
e-posti aadress
Kui te olete füüsilisest
isikust ettevõtja, töötleme
ka finantsandmeid nagu
krediidireitingud ja muud
krediidivõimega seotud
andmed
Leping
Organisatsioonilised
andmed nagu ettevõtte
nimi, riik, ettevõtte aadress
ja telefoninumber
Kontaktandmed nagu nimi,
e-posti aadress
Kui te olete füüsilisest
isikust ettevõtja, töötleme
ka finantsandmeid nagu
krediidireitingud,
arvelduskontod ja maksed,
samuti lepinguga seotud
andmeid nagu lepingu
number, tellimuse number,
arved

Teenuste ja toe
osutamiseks




Et anda teile teavet toodete
ja teenuste kohta, mis
võivad teile huvi pakkuda
Et kontrollida meie tegevust
ja seda, kui rahul olete te
meie toodete ja teenustega
ja paluda teil osaleda
küsitlustes
Teie veebipoest tehtud
ostude töötlemiseks

Toodete
tagasikutsumiskampaaniate
haldamiseks












Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Organisatsioonilised
andmed nagu ettevõtte
nimi, riik, ettevõtte aadress
ja telefoninumber

Leping

Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Kontakteerumiseelistused
Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Kontakteerumiseelistused

Õigustatud huvi
Nõusolek

Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Tarneaadress
Ostud ja tehingud
Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Tarneaadress
Ostud ja tehingud

Leping

Õigustatud huvi
Nõusolek

Õigustatud huvi
Leping
Seadus

Milliseid teie kui sõidukijuhi isikuandmeid me töötleme?
Olemas on kolm peamist viisi, kuidas te sõidukijuhina Scaniaga suhtlete.
Te juhite Scania sõidukit
Kui teie tööandja sõlmib Scaniaga lepingu, mis sisaldab Scania ühendatud teenuseid
(Connected Services), kaugjälgivad Scania ja teie tööandja teie juhitavat sõidukit. Me
kogume sõidukilt erinevat liiki operatiivseid andmeid nagu kütusekulu, sõidumustrid,
sõiduki geo-asukoht, rikkekoodid jne. Kui me tuvastame, kes sõidukit juhib, muutuvad
need kõik isikuandmeteks.
Siiski tegutseme me sellisel juhul teie andmete töötlejatena, kuna me töötleme
asjakohaseid isikuandmeid teie tööandja jaoks ja eeldame, et tööandjal kui vastutaval
töötlejal on kõik vajalikud seaduslikud alused teie andmete töötlemiseks.
Me töötleme selliseid andmeid, et:
 pakkuda kliendi tellitud teenuseid, näiteks juhikoolitust ja juhi juhendamist, et
parandada teie sõiduoskusi ja vähendada kütusekulu;
 pakkuda tellimisel sõidukis kasutatavaid meelelahutusteenuseid;
 teostada kaugdiagnostikat ning planeerida remonti ja hooldust;
 pakkuda tuge;
 täita lepingulisi ja juriidilisi kohutusi;
 parandada kvaliteeti ning arendada meie tooteid ja teenuseid.
Kogutavad andmed esitab kas teie tööandja, need kogutakse sõidukist või neid
loovad teie poolt kasutatavad IT-süsteemid.
Te osalete Scania korraldatud sõidukijuhikonkursil
Kui te otsustate osaleda Scania korraldatud sõidukijuhikonkursil, peame koguma
mõningaid teie isikuandmeid – näiteks teie nime ja kontaktandmeid –, et teie taotlust
ja konkursil osalemist töödelda. Need andmeid esitate teie.
Teil on tee peal hädaolukord ja te helistate Scania abiteenusesse (Scania
Assistance)
Kui teil on tee peal hädaolukord ja te otsustate meiega avariiabi saamiseks ühendust
võtta, peame töötlema teie isikuandmeid, et teid tuvastada, teie hädaolukorda mõista,
pakkuda abi ja võtta teiega ühendust, et anda teile teie abijuhtumi kohta järjepidevalt
teavet.
Seetõttu on meil vaja teie kontaktandmeid, sõiduki valmistajatehase tähist ja
registreerimisnumbrit, teie geograafilist asukohta, hädaolukorra kirjeldust ja mõnel
juhul sõiduki andmeid kaugdiagnostika teostamiseks.

Miks me teie andmeid
töötleme?
Meie lepinguliste
kohustuste täitmiseks,
näiteks:

Milliseid isikuandete liike
me töötleme?
 Sõidukäitumine,
näiteks sõidumuster
koos geo-asukoha ja
töötundidega
 osutada kliendi tellitud
 Tuvastamisandmed,
teenuseid
näiteks sõiduki
valmistajatehase tähis,
IP-number, MAC pakkuda tellimisel
aadress, sõidukijuhi ID,
sõidukis kasutatavaid
IT-süsteemi
meelelahutusteenuseid
kasutajatunnus
 teostada
 Sõiduki
jõudlusandmed,
kaugdiagnostikat ning
näiteks teave sõiduki
planeerida remonti ja
komponentide kohta,
hooldust
kütusekulu,
pidurikasutus,
 pakkuda tuge
käiguvahetus,
akukasutus, mootori
Kliendi lepinguliste
andmed ja rikkekoodid
kohustuste kontrollimiseks
 Süsteemilogid meie
IT-süsteemidest
Teie osalemise
töötlemiseks meie
sõidukijuhikonkurssidel






Teel erakorralise abi
pakkumiseks








Seaduslik alus
Õigustatud huvi
Leping
Nõusolek (kui on
kohaldatav)

Kontaktandmed (nagu Nõusolek
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Teie vanus
Teie keele-eelistused
Teie tööandja ettevõtte
nimi
Kontaktandmed (nagu Õigustatud huvi,
Leping
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Organisatsioonilised
andmed nagu ettevõtte
nimi, riik, ettevõtte
aadress ja
telefoninumber
Sõiduki
valmistajatehase
tähis
Registreerimisnumber
Hädaolukorra
kirjeldus, sh
potentsiaalsete
kehavigastuste ja
meditsiinilise abi
vajaduse kirjeldus



Kvaliteedi parandamiseks
ning meie toodete ja
teenuste arendamiseks









Geograafiline asukoht
Sõiduki andmed
kaugdiagnostika
teostamiseks
Sõidukäitumine,
näiteks sõidumuster
koos geo-asukoha ja
töötundidega
Tuvastamisandmed,
näiteks sõiduki
tunnusnumber
(sealhulgas
valmistajatehase tähis
ja šassiinumber), IPnumber, MAC-aadress,
sõidukijuhi ID
Sõiduki
jõudlusandmed,
näiteks teave sõiduki
komponentide kohta,
kütusekulu,
pidurikasutus,
käiguvahetus,
akukasutus, mootori
andmed ja rikkekoodid
Erakorralise abi
juhtumid

Õigustatud huvi

Milliseid teie kui töötaja isikuandmeid me töötleme?
Kui te kandideerite Scania ametikohale, palume teil esitada mõningaid isikuandmeid,
et saaksime teie avaldust töödelda, näiteks teie kontaktandmeid, kvalifikatsiooni
tõendavaid andmeid nagu varasem töökogemus, haridus, sertifikaadid.
Teie Scanias töötamise ajal töötleme teie isikuandmeid, et:
 hallata teie tööhõivet
 täita oma juriidilisi kohustusi kui tööandja
 täita oma õigustatud huvi:
o töö juhtimiseks, planeerimiseks ja hindamiseks
o ettevõte töötajate ja varade kaitsmiseks
o töötajatega ühendust võtmiseks ja nende teavitamiseks
o omanikele ja avalikkusele läbipaistev olemiseks
Kui olete ettevõttest lahkunud, töötleme piiratud hulka andmeid, mis on vajalikud meie
seaduslike kohustuste täitmiseks, näiteks teie tööhõiveperioodi näitavaid andmeid.
Miks me teie andmeid
töötleme?
Personalihaldus

Juriidiliste kohustuste
täitmiseks (nt
ametivõimudele
aruandluse esitamiseks,
taastusravi
dokumenteerimiseks,
kollektiivlepingute
täitmiseks jne)

Planeerimine ja
kontrollimine

Milliseid isikuandete liike me
töötleme?
 Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
 Tööhõive andmed
 Finantsandmed (palk,
maksud, kulutused,
ajaaruanded,
arvelduskonto numbrid
jne)
 Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
 Kodakondsus (ainult
siis, kui seda nõuab
kohalik seadus)
 Sünnikuupäev
 Finantsandmed (palk,
maksud)
 Kuuluvus
ametiühingutesse*
(ainult siis, kui seda
nõuab kohalik seadus)
 Terviseandmed
(taastusravi,
töövigastused jne) –
ainult seaduses nõutud
ulatuses
 Organisatsioonilised
andmed (töökoht,

Seaduslik alus
Leping
Seadus

Seadus

Õigustatud huvi

Meie IT-süsteemidele
juurdepääsu tagamiseks








Ohutus hädaolukorras







Meie töötajate ja meie
ettevõtte vara kaitsmiseks






kulukeskus, otsene
ülemus jne)
Tulemuste hindamine
Arengukavad
Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Kasutajatunnus
Kasutaja eelistuste
seaded süsteemides
Meie süsteemide
kasutamise logid
Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Lähisugulane
Kodakondsus
Sünnikuupäev
Geo-asukoht
hädaolukorras
Juurdepääsulogid ITsüsteemidest ja
sissepääsusüsteemidest
IT-logid rakendustest ja
võrguteenustest
Videovalve
Turvaintsidentide
aruanded

Õigustatud huvi
Leping

Teie eluliste huvide
kaitse

Õigustatud huvi

* Piiratud mõne riigiga, kus olemasolev riiklik seadusandlus/kollektiivlepingud nõuavad
meilt ametiühingutesse kuuluvuse töötlemist.
Pange tähele, et kui Scania ettevõtted on kehtestanud konkreetses riigis
kohaldatavad tööhõivega seotud isikuandmete kaitset käsitlevad reeglid ja need
erinevad käesolevatest reeglitest, siis on kohalikud reeglid ülimuslikud.

Milliseid teie kui äripartneri/tarnija isikuandmeid me
töötleme?
Kui te töötate Scaniale tooteid ja teenuseid pakkuva tarnija esindajana, töötleme
piiratud kogust teie isikuandmeid, nt kontaktandmeid ja tuvastusandmeid. Neid
kasutatakse teie pakkumise hindamiseks, lepingu haldamiseks ja teile asjakohastesse
IT-süsteemidesse juurdepääsu tagamiseks.
Andmeid esitate kas teie ise või teie tööandja või need luuakse automaatselt, kui
kasutate meie IT-süsteeme.
Miks me teie andmeid
töötleme?
Teie või teie tööandja
pakkumise hindamiseks

Teie või teie tööandjaga
sõlmitud lepingute
täitmiseks

Milliseid isikuandete liike
Seaduslik alus
me töötleme?
Õigustatud huvi Leping
 Kontaktandmed
(nagu nimi, e-posti
aadress,
telefonumber,
aadress)
 Organisatsioonilised
andmed nagu
ettevõtte nimi, riik,
ettevõtte aadress ja
telefoninumber
 Kui te olete füüsilisest
isikust ettevõtja,
töötleme ka
finantsandmeid nagu
krediidireitingud ja
hinnad










Õigustatud huvi Leping
Kontaktandmed
(nagu nimi, e-posti
aadress,
telefonumber,
aadress)
Organisatsioonilised
andmed nagu
ettevõtte nimi, riik,
ettevõtte aadress ja
telefoninumber
Lepinguga seotud
andmed nagu lepingu
number, tellimuse
number, arved
Tegevuse
kontrollimise
andmed nagu tarne,
kvaliteet jne
Kui te olete füüsilisest
isikust ettevõtja,

töötleme ka
finantsandmeid nagu
krediidireitingud,
arvelduskontod ja
maksed ning muud
krediidivõimega
seotud andmed
Meie IT-süsteemidele
juurdepääsu tagamiseks






Teie või teie tööandjaga
suhtlemiseks





Õigustatud huvi Leping
Kontaktandmed
(nagu nimi, e-posti
aadress,
telefonumber,
aadress)
Kasutajatunnus
Keele-eelistuste
seaded süsteemides
Meie süsteemide
kasutamise logid
Õigustatud huvi
Kontaktandmed
Leping
(nagu nimi, e-posti
aadress,
telefonumber,
aadress)
Organisatsioonilised
andmed nagu
ettevõtte nimi, riik,
ettevõtte aadress ja
telefoninumber

Milliseid teie isikuandmeid me töötleme, kui te külastate
meie veebilehti?
Kui te külastate meie veebilehte, annab teie veebilehitseja meile teatud teavet, mis
aitab meil mõista, kuidas te meie veebilehti kasutate, näiteks kas te kasutate mobiilset
seadet või arvutit, millisest maailmapiirkonnast te lehte külastate ja millist
veebilehitsejat te kasutate. Need andmed aitavad meil veebilehte kohandada ja
parandada teie lehitsemiskogemust. Veebilehitseja privaatsusseadetes saate täpselt
määrata, millised andmeid te meiega jagate.
Me kasutame piiratud arvu küpsiseid, et mõista, kuidas te meie veebilehte kasutate;
meie küpsiste kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks lugege meie küpsiste
kasutamise põhimõtteid.
Kui te otsustate liituda meie uudiskirjaga, tellida materjali või registreeruda
veebikanalite kasutajaks, palume teil esitada nime ja kontaktandmed, mida on vaja
teie taotluste täitmiseks.
Miks me teie andmeid
töötleme?
Teie
lehitsemiskogemuse
tõhustamiseks

Teie uudiskirjaga
liitumise või
pressiteadete tellimise
taotluse töötlemiseks
Teie veebikanalite
kasutajaks
registreerumise taotluse
töötlemiseks

Teie lisateabe taotluse
töötlemiseks

Milliseid isikuandete liike me
töötleme?
 IP-aadress
 Veebilehitseja tüüp ja
versioon
 Operatsioonisüsteem
 Teie külastuse kuupäev
ja kellaaeg
 Viitelehekülje URL
 Leheküljele minemiseks
kasutatud seadme tüüp
 Nimi ja e-post
 Millise kategooriaga te
liituda soovite







Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Millist
organisatsiooni/ettevõtet
te esindate
Riik
Kontaktandmed (nagu
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Millist
organisatsiooni/ettevõtet
te esindate
Riik

Seaduslik alus
Õigustatud huvi

Õigustatud huvi
Leping
Õigustatud huvi
Leping

Õigustatud huvi
Leping

Teie majandusaasta
aruannete jms trükitud
koopiate tellimise
taotluse töötlemiseks

Veebilehe kasutamise
hindamiseks ja meie
veebilehe täiustamiseks







Õigustatud huvi
Kontaktandmed (nagu
Leping
nimi, e-posti aadress,
telefonumber, aadress)
Millist
organisatsiooni/ettevõtet
te esindate
Õigustatud huvi
IP-aadress
Veebilehitseja
seadistused
Leheküljele minemiseks
kasutatud seadme tüüp

Küpsiste kasutamise põhimõtted
Meie veebileht kasutab küpsiseid. Alljärgnevalt leiate nende küpsiste kohta täpsemat
teavet: mis need on, milliseid küpsiseid me kasutame, mis on nende kasutamise
eesmärk ja kuidas küpsised blokeerida või kustutada.
Välja arvatud küpsised, mis on veebileheküljel liikumiseks ja selle funktsioonide
kasutamiseks rangelt vajalikud, kasutame küpsiseid ainult siis, kui olete meil seda
teha lubanud, märkides linnukese kasti „Jah, nõustun teie küpsiste kasutamisega“.
Pange tähele, et kui te meil küpsiseid kasutada ei luba, võib see teie
lehitsemiskogemust negatiivselt mõjutada.
Mis on küpsis?
Küpsised on väikest kogust andmeid sisaldavad tekstifailid, mis veebilehte külastades
teie seadmesse laetakse. Seejärel saadetakse küpsised igal järgneval külastuskorral
originaalveebilehele või teisele seda küpsist tundvale veebilehele tagasi. Küpsised on
kasulikud, sest need võimaldavad veebilehel kasutaja seadet ära tunda.
Üks küpsise tüüp salvestab faili püsivalt teie arvutisse. Seejärel saab seda kasutada
veebilehe kohandamiseks vastavalt teie valikutele ja huvidele. Teine levinud küpsise
tüüp on „seansiküpsis“. Veebilehe külastamisel saadetakse teie arvuti ja serveri vahel
andmete kogumiseks seansiküpsiseid. Seansiküpsiseid ei salvestata, kui
veebilehitseja sulgete. Lisateavet küpsiste kohta leiate aadressilt
www.allaboutcookies.org.
Milleks me küpsiseid kasutame?
Me kasutame küpsiseid oma veebilehe funktsionaalsuse tõhustamiseks. Näiteks
aitavad küpsised kasutajat autentida, kui kasutaja logib sisse veebilehe turvalisse
alasse, et selgitada välja, milline teave konkreetsel veebilehel kättesaadavaks
tehakse. Küpsises saab salvestada ka sisselogimisandmed, et kasutaja saaks
veebilehele siseneda ja sealt väljuda ilma, et oleks vaja korduvalt samu
autentimisandmeid sisestada. Küpsiseid kasutatakse ka veebilehel teatud andmete
nagu näiteks lemmiktoodete jne salvestamiseks. Neid kasutatakse ka kasutaja
käitumise kohta anonüümse statistika kogumiseks, et aidata meil veebilehe
kasutamise kogemust tõhustada.
Meie veebilehel kasutatavad küpsised
Me kasutame käesoleval veebilehel järgmisi küpsiste kategooriaid:
 Püsiküpsised. Püsiküpsised jäävad kasutaja arvutisse/seadmesse
ettemääratud ajavahemikuks. Püsiküpsiseid kasutatakse kasutaja kohta




tuvastavate andmete kogumiseks, näiteks konkreetse veebilehe
lehitsemiskäitumine või kasutaja eelised.
Seansiküpsised. Seansiküpsised salvestatakse ajutiselt teie veebilehitsejasse
ja kustutatakse veebilehitseja sulgemisel.
Kolmandate isikute küpsised. Kolmandate isikute küpsised võimaldavad
kolmandatel isikutel teie seadmesse küpsiseid laadida. Neid võib kasutada teie
lehitsemisajaloo jälgimiseks või meie veebilehelt mõne lehekülje teie
sotsiaalmeediakontole, näiteks Facebookis või Twitteris, saatmise
võimaldamiseks.

Lisateavet selle kohta, milliseid küpsiseid me kasutame, vaadake meie üksikasjalikust
küpsiste nimekirjast.
Kuidas küpsiseid blokeerida ja/või kustutada
Kui te ei soovi küpsistega nõustuda, saate muuta oma veebilehitseja seadustused
küpsiste salvestamist blokeerima või teid teavitama, kui veebileht soovib teie arvutisse
küpsiseid salvestada. Veebilehitsejas saab ka varasemalt salvestatud küpsised
kustutada. Rohkem teavet leiate oma veebilehitseja kasutajatoe lehekülgedelt. Kui
kasutate meie veebilehe külastamiseks mitut erinevat seadet (arvuti, tahvel või
nutitelefon), tuleb veebilehitseja seaded muuta kõikides seadmetes.
Pange tähele, et käesoleva veebilehe teatud alad ja funktsioonid vajavad küpsiseid ja
ei pruugi küpsiste kustutamisel või keelamisel töötada.

Üksikasjalik küpsiste nimekiri
Alltoodud tabelist leiate teavet meie veebilehel kasutatavate konkreetsete küpsiste
kohta. Käesolev dokument kirjeldab Scania.com globaalse turu lehekülgedel
loodavaid küpsiseid. Nimekiri sisaldab ainult esimese osapoole loodavaid küpsiseid
või küpsiseid, mida me kasutame meie kasutatavates rakendustes, st mida loome
meie lehekülje kasutamisel; see ei sisalda nt Facebookist, Twitterist, Instagramist jne
pärinevas lehekülje sisus kasutatavaid kolmandate isikute küpsiseid.

Scania Globali küpsiste nimekiri
Käesolevas tabelis on toodud nimekiri AEM turgude lehekülgedel loodavatest küpsistest.

Küpsis

Domeen

Eesmärk

Salvestatav
teave

Kestus

Jagamine

_ga

scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Jälgimise
viitetunnus

2 aastat

Google
Analytics

_gat

scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Liikluse
piiramine
Google
Analyticsile

1 päev

Google
Analytics

_gid

scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Liikluse
piiramine
Google
Analyticsile

2 päeva

Google
Analytics

AMCV_<suvaline
seerianumber>AdobeOrg

scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Jälgimise
viitetunnus

2 aastat

Adobe
Analytics

AMCVS_<suvaline
seerianumber> AdobeOrg

scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Jälgimise
viitetunnus

Ainult
seanss

Adobe
Analytics

BIGipServeraempublish<riik>.scania.com_http_po
ol

www.scania.com

Eelistatud server
Loadbalancer
süsteemile

Seansi
tunnus

Ainult
seanss

Ei

Küpsis

Domeen

Eesmärk

Salvestatav
teave

Kestus

Jagamine

BIGipServeraempublish<riik>.scania.com_http_po
ol

scania.com

Eelistatud server
Loadbalancer
süsteemile

Seansi
tunnus

Ainult
seanss

Ei

BIGipServeraempublish<riik>.scania.com_https_p
ool

www.scania.com

Eelistatud server
Loadbalancer
süsteemile

Seansi
tunnus

Ainult
seanss

Ei

BIGipServerhotel-iis-prodadcsesoint.scania.com_https_ssl_o
ffloading_pool

static.scania.com

Eelistatud server
Loadbalancer
süsteemile

Seansi
tunnus

Ainult
seanss

Ei

cookieMessage

.scania.com

Hoiatusteade
küpsiste kasutamise
kohta

Kasutaja
kinnitus
küpsiste
kasutamise
kohta

250 aastat

Ei

S_cc

.scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Lehekülje
suunaja

Ainult
seanss

Adobe
Analytics

S_sq

.scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Lehekülje
viitenumber

Ainult
seanss

Adobe
Analytics

S_scrolled

.scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Kui kaugele
leheküljel
kasutaja
keris

Ainult
seanss

Adobe
Analytics

S_ppv/s_ppvl

.scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Lehesisene
teekond
avalikustatu
d leheküljel,
mida
kasutaja
külastab

Ainult
seanss

Adobe
Analytics

S_vi<seerianumber>

.2o7.net

Märgendihaldus
(dünaamiline disaini
ja koodi lehele
andmine)

DTM
märgendi
viitenumber

2 aastat

Adobe
Dynamic
Tag
managem
ent

S_lastvisit

.scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Viimane
külastus
millisekundit
es alates
01.01.1970

3 aastat

Adobe
Analytics

S_fid

.scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Analüütika
jälgimise ID

6 aastat

Adobe
Analytics

sitesterActiveUserId,
sitesterNth,
sitesterReferrer,
siteSterExposedId,
sitesterExposedDateTimeI
D, sitesterDelayID

.scania.com

Veebiküsitlus

Suhtlus
kasutajaga
veebiküsitlu
se
küsimuste
osas,
kasutatakse
küsitlusele
vastamise
jadas

Ainult
seanss

Sitester

__utma

scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Tuvastab
unikaalsed
veebilehe
lehitsejad

2 aastat

Google
Analytics

__utmb

scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Kasutaja
tegevuse
jälgija

1,5 tundi

Google
Analytics

__utmc

scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Kasutaja
tegevuse
jälgija

Ainult
seanss

Google
Analytics

__utmz

scania.com

Kasutaja tegevuse
jälgimine

Luuakse,
kui kasutaja
tuleb
Scania.com
leheküljele
Google'i
otsingumoot
orist

6 kuud

Google
Analytics

Täiendavad Scania Grupi leheküljel kasutatavad küpsised
Küpsis

Domeen

Eesmärk

Salvestatav
teave

Kestus

Jagamine

GroupRoute

.scania.com/group

Loadbalancing

Määratleb,
millisesse
tagaserveris
se peaks
liiklus
minema

Ainult
seanss

Ei

__atuvc

.scania.com

AddThis
sotsiaaljagamine

Viide
jagatud
sisule, et
hoida
leheküljel
jagatud
teave
ajakohane

1 aasta

Ei

__ atuvs

.scania.com

AddThis
sotsiaaljagamine

Viide
jagatud
sisule, et
hoida
leheküljel
jagatud
teave
ajakohane

varieerub

Ei

__cfcduid

.scania.com

AWS Cloudflare
loadbalancing

Loadbalanci
ng serveri
viide

varieerub

Amazoni
veebiteen
used

Küpsis

Domeen

Eesmärk

Salvestatav
teave

Kestus

Jagamine

Di2

.addthis.com

Addthis sotsiaalne
URLi jagamine

Teiste
küpsiste
aegumiskuu
päevade
kontrollimin
e

1 aasta

AddThis.com

Dt

.addthis.com

Addthis sotsiaalne
URLi jagamine

Teiste
küpsiste
aegumiskuu
päev

1 aasta

AddThis.com

Uid

.addthis.com

Addthis sotsiaalne
URLi jagamine

Külastaja
äratundmin
e, kui ta
lehele
tagasi tuleb

1 aasta

AddThis.com

Uit

.addthis.com

Addthis sotsiaalne
URLi jagamine

Veebilehel
sotsiaalmee
dia
lehekülgede
kaudu
jagamise
aktiivsuse
protokollimi
ne

1 aasta

AddThis.com

Uvc

.addthis.com

Addthis sotsiaalne
URLi jagamine

Sotsiaalmee
dia
lehekülgede
kaudu sisu
jagamist
jälgiva
loenduri
ajakohasta
mine

1 aasta

AddThis.com

Loc

.addthis.com

Addthis sotsiaalne
URLi jagamine

Sotsiaalmee
dia
lehekülgede
kaudu sisu
jagavate
isikute geopositsioneer
imine riigis

1 aasta

AddThis.com

