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Privaatsuspoliitika eesmärk
Privaatsuspoliitika eesmärk on anda füüsilisele isikule - andmesubjektile - teavet isikuandmete
töötlemise eesmärgi, ulatuse, kaitse ja töötlemise tähtaja kohta andmete kogumise ajal ja
töödeldes andmesubjekti isikuandmeid.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmete
määratlused, selgitused ja andmekategooriad on esitatud lisas „Andmekategooriad”.
Privaatsuspoliitika kohaldamisala
Privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse suhtes seoses:
3.1. füüsiliste isikute - klientidega (sealhulgas, potentsiaalsete, endiste ja olemasolevate), samuti
kolmandate isikutega, kes seoses teenuste osutamisega füüsilisele isikule saavad või
edastavad Longole mis tahes teavet (sealhulgas kontaktisikud, maksjad jne);
3.2. Longo müügikohtade, kontori ja muude ruumide külastajate, sealhulgas, kelle suhtes toimub
videojälgimine;
3.3. Longo veebilehtede külastajate;
3.4. isikutega, kes on tellinud Longo uudiseid;
Edaspidi tekstis kõik kokku nimetatud Andmesubjektid. Longo hoolitseb andmesubjektide
privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, austab Andmesubjektide õigust isikuandmete töötlemise
seaduslikkusele kooskõlas kohaldatava õigusega - Isikuandmete kaitse seadusega, Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EÜ) nr. 2016/679 füüsiliste isikute kaitse
kohta isikuandmete töötlemise ja selliste andmete vaba liikumise kohta, edaspidi tekstis Määrus,
ja muude privaatsuse puutumatust ja andmetöötlust käsitlevatele õigusaktidele.
Privaatsuspoliitika on kohaldatav andmetöötlusele sõltumata vormist ja/või keskkonnast, milles
Andmesubjekt isikuandmeid edastab (Longo veebilehed www.longo.lv,
www.longo.lt,
www.longo.ee, e-post, paberil või telefonitsi) ja millistes süsteemides või paberkandjal neid
töödeldakse.
Teatavate andmetöötlustüüpide puhul (näiteks, küpsiste töötlemine jne) võib kehtestada
täiendavaid erieeskirju eesmärkidele, mis edastatakse andmesubjektile asjakohaste andmete
esitamise ajal Longole.
Longol on õigus muuta Privaatsuspoliitikat, tehes Andmesubjektile kättesaadavaks oma
praegune versioon, avaldades see Longo veebilehel. Longo säilitab Privaatsuspoliitika eelmised
versioonid ja need on kättesaadavad Longo veebilehel.
Haldur
Isikuandmete töötlemise haldur on AS „Longo Latvia“, juriidiline aadress: Skanstes tänav 50,
Riia, LV-1013, registreerimisnumber 40203147079, eelnevalt ja edaspidi – Longo
Longo kontaktinformatsioon isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on: info@longo.lv
Selle kontaktandmete või Longo juriidilise aadressi kasutamisel võidakse paluda teil töödelda
isikuandmeid. Teie õiguste kasutamise taotluse võib esitada kooskõlas lõikega 24.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
10. Longo töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele õiguslikele alustele:
10.1.
lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks – lepingu sõlmiseks vastavalt Andmesubjekti
taotlusele ja selle täitmise tagamiseks;
10.2.
õigusnormide täitmiseks – et täita Longo siduvaid välistes seadustes sätestatud
kohustuse;
10.3.
Andmesubjekti nõusolekul;
10.4.
seaduslikes (legitiimsetes) huvides – et realiseerida Longo tulenevad Longo ja
Andmesubjekti vahelised kehtivad kohustused või sõlmitud lepingust või seadusest tulenevad
seaduslike (legitiimseid) huve.
LONGO legitiimsed huvid
11. Longo õigustatud (legitiimsed) huvid on:
11.1.
majandustegevuse teostamine;
11.2.
sõidukite müügiteenuste pakkumine;
11.3.
Andmesubjekti isiku kontrollimine enne lepingu sõlmimist;
11.4.
lepinguliste kohustuste täitmise tagamine;

11.5.
Andmesubjekti taotluste ja avalduste, nende kohta tehtud märkuste, sealhulgas
suuliste, kontorisse helistades, veebilehtedel ja iseteeninduskeskkonnas esitades, säilitamine;
11.6.
Longo veebilehtede toimivuse analüüsimine, nende paranduste arendamine ja
rakendamine;
11.7.
Andmesubjektide kontode Longo Interneti-veebilehtedel haldamine;
11.8.
kliendiandmebaasi segmenteerime teenuste tõhusamaks osutamiseks;
11.9.
teenuste väljatöötamine ja arendamine;
11.10.
oma teenuste reklaamimine, saates äriteateid;
11.11.
saata muid teateid lepingu täitmise kulgu ja lepingu täitmisega seotud oluliste
sündmuste kohta, samuti korraldama küsitlusi teenuste ja nende kasutamise kogemuste
kohta;
11.12.
kuritegude ärahoidmine;
11.13.
Longo juhtimise, finantsarvestuse ja analüütika tagamine;
11.14.
tõhusaate Longo juhtimisprotsesside tagamine;
11.15.
teenuste osutamise tõhususe suurendamine;
11.16.
teenuste kvaliteedi tagamine ja parandamine;
11.17.
maksete haldamine;
11.18.
pöördumine riigiasutuste ja tegutsevate institutsioonide ja kohtute poole oma
õiguslikke huvide kaitseks;
11.19.
oma tegevusest avalikkuse teavitamine.
LONGO isikuandmete töötlemise eesmärgid
12. Longo töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
12.1.
Sõidukite müügiteenuse osutamiseks:
12.1.1. Andmesubjekti identifitseerimiseks;
12.1.2. lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks;
12.1.3. kaubanduse tagamiseks;
12.1.4. rahastuse kaasamise hindamiseks;
12.1.5. kaebuste käsitlemiseks ja töötlemiseks ning avalik-õiguslike uuringute läbiviimiseks;
12.1.6. aruannete koostamiseks;
12.1.7. riskijuhtimiseks tegevuste raames.
12.2.
Videovalveks kauplemisterritooriumil ja kontoriruumides;
12.3.
Töötajate valikuks;
12.4.
Teabe edastamiseks riigi haldusasutustele ja operatiivtegevuste subjektidele välistes
õigusnormides ettenähtud juhtudel ja ulatuses.
12.5.
Muudel konkreetsetel eesmärkidel, mille kohta andmesubjekti teavitatakse hetkel, kui
ta edastab Longole asjakohaseid andmeid.
Isikuandmete töötlemise põhimõtted
13. Longo töötleb andmesubjekti andmed tänapäevaste tehnoloogiliste võimaluste abil, võttes
arvesse olemasolevaid privaatsuse riske ja Longo mõistlikult saadavaid organisatsioonilisi,
rahalisi ja tehnilisi ressursse.
14. Longo ei tee andmesubjekti suhtes automatiseeritud otsuste vastuvõtmist.
15. Andmesubjektiga sõlmitud lepingu kvalitatiivseks ja kiireks täitmiseks Longo võib lubada Longo
koostööpartneritel täita üksikud teenuste osutamise tegevused. Kui nende ülesannete täitmisel
töötlevad Longo partnerid Longo käsutuses olevate Andmesubjekti isikuandmeid, Vastavad
Longo koostööpartnerid loetakse Longo andmetöötlemise operaatoriteks (töötlejateks) ning
Longol on õigus edastada Longo koostööpartneritele nende tegevuste teostamiseks vajalikud
Andmesubjekti isikuandmed ulatuses, kuivõrd see on vajalik nende tegevuste teostamiseks.
16. Longo koostööpartnerid (isiku andmetöötleja staatuses) tagavad isikuandmete töötlemise ja
kaitse nõudeid kooskõlas Longo nõuete ja õigusaktidega ning ei kasuta isikuandmeid muul
eesmärgil kui Longo nimel Andmesubjektiga sõlmitud lepingulise kohustuse täitmiseks.
Isikuandmete saajate kategooriad
17. Longo ei avalda kolmandatele isikutele Andmesubjektide isikuandmeid ega mis tahes teenuste ja
lepingu kehtivuse ajal saadud teavet, sealhulgas teavet saadud teenuste kohta, välja arvatud:
17.1.
kui asjaomasele kolmandale isikule andmete edastamise kohustus tuleneb sõlmitud
lepingu raames (näiteks, pangale või sõiduki ostu rahastajal arvelduste raames või ITsüsteemi hooldusteenuse tagamiseks, pilveandme töötlusteenuste, õigusteenuste,
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raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste; võla sissenõudmise teenuse; kopeerimis-,
skaneerimis- ja hävitamisteenuste jne) osutamiseks;
17.2.
mõne lepingu täitmiseks või seadusega delegeeritud funktsiooni täitmiseks;
17.3.
Andmesubjekti selgesõnalisel ja ühemõttelisel nõusolekul;
17.4.
välistes õigusnormides nimetatud isikutele nende põhjendatud taotluse korral,
välistes õigusnormides ettenähtud korras ja ulatuses;
17.5.
välistes õigusnormides sätestatud korras Longo seaduslike huvide kaitseks, näiteks ,
pöördudes kohtusse või muudes riigiasutustes isiku vastu, kes on rikkunud neid Longo
õiguslike huve.
18. Longo isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse (st väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa
Majanduspiirkonda). Erijuhtudel võib üleandmine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele
organisatsioonidele toimuda ainult siis, kui Haldur ja töötleja on täitnud Määruses sätestatud
tingimusi.
Isikuandmete kaitse
19. Longo kaitseb Andmesubjekti andmeid füüsiliste ja loogiliste kaitsemeetmetega, kasutades
kaasaegset tehnoloogiat, võttes arvesse olemasolevaid eraelu puutumatuse riske ja Longo
mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse, sealhulgas järgmiste
tarkvarameetmete abil:
19.1.
andmete krüpteerimine andmete edastamisel (SSL-krüpteerimine);
19.2.
tulemüür;
19.3.
sissetungi kaitse- ja avastamise programmid;
19.4.
muud kaitsemeetmed vastavalt praegustele tehnilise arengu võimalustele.
20. Longo kaitseb Andmesubjekti andmeid järgmiste füüsiliste turvameetmete abil:
20.1.
tehniliste ressursside kaitse füüsilise kokkupuute tagajärjel tekkinud infosüsteemi
ohustatuse eest;
20.2.
tagades paberkujul olevate andmete hoidmise lukustatavates kappides;
20.3.
kaitstes säilitatavate andmete kaitset tulekahju, üleujutuste, pingealanemise või
elektrivõrgu toimuva ülepinge, tehniliste ressursside varguse, kasutamise tingimustele
mittevastava õhuniiskuse, õhutemperatuuri eest.
Isikuandmete sailitamise kestvus.
21. Longo salvestab ja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid vähemalt nii kaua, kuni kehtib üks
järgmistest kriteeriumidest:
21.1.
ainult seni, kuni on jõus Andmesubjektiga sõlmitud leping;
21.2.
kuni välistes õigusaktides ettenähtud korras Longo või Andmesubjekt võivad teostada
oma õigustatud huve (näiteks, esitada kaebused või esitada või algatada hagi kohtus);
21.3.
seni, kuni ühel pooltest on juriidiline andmete säilitamise kohustus;
21.4.
seni, kuni kehtib Andmesubjekti vastava isiku andmete töötlemise nõusolek ei ole
mingit muud isikuandmete töötlemise õiguspärast alust.
22. Pärast punktis 21 nimetatud asjaolude lõppemist Andmesubjekti isikuandmeid kustutatakse.
Andmesubjekti juurdepääs isikuandmetele
23. Andmesubjektil on õigus saada oma õigusaktidest tulenevat teavet seoses tema andmete
töötlemisega.
24. Andmesubjektil vastavalt õigusaktidele on õigus nõuda ka Longo´lt juurdepääsu oma
isikuandmetele, samuti nõuda Longo'lt nende täiendamist, parandamist või kustutamist või
Andmesubjekti isikuandmete töötlemise piiramist (sealhulgas isikuandmete töötlemise vastu, mis
põhineb Longo seaduslikele (legitiimsetele) huvidele,) samuti õigus andmete ülekantavusele.
Seda õigust kasutatakse niivõrd, kuivõrd andmete töötlemine ei tulene Longo kohustustest, mis
on talle pandud kehtivate seaduste ja määrustega ning mis on üldsuse huvides.
25. Andmesubjekt võib esitada taotluse oma õiguste realiseerimiseks:
25.1.
kirjalikult kohapeal Longo kontoris, esitades isikut tõendava dokumendi;
25.2.
e-postiga, allkirjastades turvalise elektroonilise allkirjaga.
26. Andmesubjekti taotluse saamiseks oma õiguste realiseerimise kohta, Longo veendub
andmesubjekti identiteedis, hindab taotlust ja täidab selle vastavalt õigusaktidele.
27. Longo vastuse Andmesubjektile saadab posti teel tema poolt märgitud aadressile või e-posti teel,
võttes võimaluse korral arvesse Andmesubjekti poolt märgitud vastuse saamise viisi.
28. Longo tagab andmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise kooskõlas õigusaktidega ning
Andmesubjekti kaebuse korral võtab kasutusele kõik otstarbekohased meetmed kaebuse
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lahendamiseks. Kui see siiski ebaõnnestub, on Andmesubjektil õigus esitada kaebus
järelevalveasutusele - Riigi Andmeinspektsioonile.
Erikategooriate isikuandmete töötlemise
29. Erikategooriate isikuandmed on andmed, mis avalikustavad isiku rassi või etnilise päritolu,
poliitilisi seisukohti, usulise või filosoofilise veendumuse või osalemist ametiühingutes ning
geneetilised andmed, biomeetrilised andmed füüsilise isiku unikaalseks identifitseerimiseks,
terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu või seksuaalse orientatsiooni kohta.
30. Longo ei töötle oma klientide erikategooriate andmeid. Ainus erand võib olla juhul, kui töötlemine
on vajalik kliendi eluliste huvide kaitsmiseks (näiteks kliendi tervise järsu halvenemise tõttu on
vaja erakorralist arstiabi ja sarnaseid hädaolukordi).
31. Longo võib töödelda üksikisikuid erikategooriate andmeid liisingfirmade ja kindlustusseltsi kui
andmehalduri nimel ja huvides. Näiteks, seoses sissetuleku suuruse kohta võidakse nõuda
teavet saadud pensionide ja hüvitiste summade kohta, mis omakorda võib viidata andmesubjekti
tervislikku seisundile.
Andmesubjekti andmetöötlemise nõusolek ja selletühistamise nõusolek
32. Andmesubjekt annab nõusoleku isikuandmete töötlemisele, mille õiguslik alus on nõusolek (nt
pildi avaldamine, reklaam jne), Longo taotlusvormides, Longo teenuseportaalides/rakendustes,
Longo ja teistes veebilehtedes (nt uudiste tellimise vormid), isiklikult Longo kontoris.
33. Isikuandmete kategooriate loetelu, mida võib töödelda Andmesubjekti nõusolekul ja muudel
õiguslikel alustel, on kättesaadav lisas Andmekategooriad.
34. Andmesubjektil on õigus igal ajal tagasi võtta andmetöötlusele antud nõusolek samamoodi nagu
see sai antud, Longo kontoris kohapeal. Sellisel juhul edasist andmetöötlust, mis põhineb
eespool antud nõusolekule konkreetseks eesmärgiks, ei teostata.
35. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta Andmesubjekti nõusoleku kehtivuse ajal tehtud andmete
töötlemist.
36. Nõusoleku tagasivõtmine ei tohi viia andmete töötlemise lõpetamiseni muude õiguslike aluste
alusel.
KOMMERTSTEADAANDED JA SUHTLEMINE
37. Longo suhtleb Andmesubjektiga Andmesubjekti poolt esitatud kontaktandmete (telefoninumber,
e-posti aadress, postiaadress) kaudu.
38. Longo suhtleb teenuslepingute täitmise kohta sõlmitud lepingu alusel (näiteks testimise aja,
makseandmete, teenusemuudatuste jms koordineerimine).
39. Suhtlemist kommertsteadaannete Longo ja/või kolmanda osapoole teenuste ja muude otseste
lepinguliste teenuste tagamisega mitte seotud teatistest (nt küsitlused), Longo teostab vastavalt
välistes õigusaktides sätestatule või Andmesubjekti nõusolekul.
40. Andmesubjekt võib anda nõusoleku Longo kommertsteadaannetele Longo taotlusvormis, Longo
ja teistes veebilehtedes (näiteks uudiskirjale registreerimise vormid).
41. Andmesubjekti antud nõusolek kommertsteadaannete vastuvõtmiseks on kehtiv kuni selle
tagasivõtmiseni (ka pärast teenuslepingu lõppemist). Andmesubjekt võib igal ajal loobuda
täiendavate kommertsteadaannete saamisest järgmistel viisidel:
41.1.
saates e-kirja aadressil info@longo.lv;
41.2.
kohapeal Longo kontoris;
41.3.
kasutades kommertsteadaandes esitatud automaatset võimalust loobuda edaspidiste
teadete saamisest, klõpsates vastavale loobumise lingile kommertsteadaande (e-posti) lõpus;
42.
Longo lõpetab kommertsteadaannete saatmise kohe, kui Andmesubjekti taotlus on töödeldud.
Taotluse menetlemine sõltub tehnoloogilistest võimalustest, mis võib olla kuni kolm ööpäeva;
43.
Oma seisukohtade avaldamisega küsitlustes ja kontaktandmete (e-posti, telefoni) jätmisega,
Andmesubjekt nõustub, et Longo võib temaga ühendust võtta Andmesubjekti esitatud
hinnangu käigus jäetud kontaktandmete vahendusel.
Veebilehtede külastused ja küpsiste töötlemine
44. Longo veebilehed võivad kasutada küpsiseid. Küpsiste töötlemise eeskirjad on lisatud lisas
„Küpsiste kasutamise eeskirjad“.
45. Longo veebilehtedel võivad olla paigutatud lingid kolmandate isikute veebilehtedele, millel on
omad kasutus- ja isikuandmete kaitse eeskirjad, millest Longo ei vastuta.
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AS „Longo Latvia”
Privaatsuspoliitika lisa
KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED
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Küpsiste kasutamise tingimustes Longo veebilehtedel www.longo.lv,
www.longo.lt,
www.longo.ee on kirjeldatud küpsiste kasutamine AS-is „Longo Latvia“, aadress: Skanstes
tänav 50, Riia, LV-1013, registreerimisnumber 40203147079, kontaktandmed info@longo.lv,
küpsiste kasutamise eesmärk, samuti kasutajate õigus muuta ja valida küpsiste kasutamine
vastavalt nende vajadustele.
Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebibrauser (näiteks Internet Explorer, Firexox, Safari
jne) salvestab kasutaja lõppseadmes (arvutis, mobiiltelefoni, tahvelarvutisse), kui kasutaja
külastab veebilehte, et tuvastada brauser või brauseris talletatud teave või seaded. Seega
saab veebileht küpsiste abil võime säilitada kasutaja individuaalseid seadeid, ära tunda teda ja
reageerida asjakohaselt eesmärgiga parandada veebilehe kasutamise kogemust. Kasutaja võib
küpsiste kasutamise keelata või piirata, kuid ilma küpsisteta ei saa veebilehe funktsioone
täielikult kasutada.
Sõltuvalt kasutatavatest funktsioonidest ja kasutamise eesmärgist, Longo kasutab
kohustuslikke
küpsiseid,
funktsionaalseid
küpsiseid,
analüütilisi
küpsiseid
ja
siht(reklaam)küpsiseid.
Need küpsised on vajalikud selleks, et kasutaja saaks veebilehte vabalt külastada ja vaadata
ning kasutada pakutavaid selle võimalusi, sealhulgas saada teavet ja hankida teavet teenuste
kohta. Need küpsised identifitseerivad kasutaja seadet, kuid ei avalikusta kasutaja identiteeti
ega kogu või koonda teavet. Ilma nende küpsisteta ei saa veebileht korralikult toimida, näiteks,
anda kasutajale vajalikku teavet, pakkuda nõutud teenuseid e-poes või profiili sisse logida
profiili või taotleda teenust. Need küpsised salvestatakse kasutaja seadmes seni, kuni
veebibrauser on suletakse.
Funktsionaalsete küpsiste puhul mäletab kasutaja poolt valitud seadeid ja tehtud valikuid, et
kasutaja saaks veebilehte mugavamalt kasutada. Need küpsised salvestatakse püsivalt
kasutaja seadmetesse.
Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab,
tuvastab sageli külastatud sektsioone, sealhulgas sisu, mida kasutaja veebilehe sirvimise ajal
valib. Teavet kasutatakse analüüsiks, et teada saada, mis veebilehe kasutajat huvitab ja saaks
parandada beebilehe funktsionaalsust, muutes selle kasutajasõbralikumaks. Analüütilised
küpsised tuvastavad ainult kasutaja seadet, kuid ei avalikusta kasutaja identiteeti.
Üksikutel juhtudel mõned analüütilised küpsised omaniku asemel kooskõlas tema
korraldustega ja ainult kindlateks eesmärkideks haldavad kolmandad isikud - andmetöötlejad
(operaatorid), näiteks Google Adwords.
Sihtmärgi (reklaamküpsiseid) kasutatakse teabe kogumiseks kasutaja poolt külastatud
veebilehtede kohta ning et saaks pakkuda just konkreetsele kasutajale huvitavaid meie või
koostööpartnerite teenuseid või adresseerida just konkreetse kasutaja huvidele vastavaid
pakkumisi. Tavaliselt neid küpsiseid veebilehe omaniku loal vastaval määratud eesmärgile
paigutavad kolmandad isikud, näiteks Google Adwords. Sihtküpsised kasutaja lõppseadmes
salvestatakse püsivalt.
Longo kasutab küpsiseid veebilehtede kasutamise kogemuste parandamiseks:
9.1. - tagada veebilehe funktsionaalsust;
9.2. - kohandada veebilehe funktsionaalsuse kasutaja harjumustele - sealhulgas keelele,
otsingupäringutele, eelnimetatud sisule;
9.3. - koguda statistikat lehe külastajate liikluse - külastajate arvu, lehel kulutatud aja jne kohta;
9.4. kasutaja autentimiseks
Kui ei ole sätestatud teisiti, salvestatakse küpsised seni, kuni toiming, mille jaoks need on
kogutud, täidetakse ja pärast seda neid kustutatakse.
Küpsiste teavet ei edastata töötlemiseks väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa
Majanduspiirkonda.
Longo veebilehtede külastamisel esitatakse kasutajale aken, mis näitab, et veebileht kasutab
küpsiseid.
Selle sõnumiakna sulgemisel kinnitab kasutaja, et ta on lugenud ja nõustunud küpsiste, nende
kasutamise eesmärkidega ning nende teabe edastamisega kolmandale isikule. Vastavalt,
küpsiste kasutamise õiguslik alus on kasutaja nõusolek. Kui kasutades veebilehe, kasutaja
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14.

15.

sõlmib lepingu, on küpsiste töötlemine vajalik kasutajaga lepingu täitmiseks, või, et Longo
saaks täita oma lepingulised kohustused või realiseerida oma seaduslike huve.
Iga veebilehe brauseri turvaseadetes on võimalik küpsiseid piirata ja kustutada. Siiski tuleb
märkida, et kohustuslike ja funktsionaalsete küpsiste kasutamisest ei ole võimalik keelduda,
sest ilma nendeta ei ole võimalik tagada veebilehe ja täiuslik kasutamine.
Kui kasutajal on küpsiste kasutamise kohta küsimused, võib ta võtta ühendust Longoga,
kasutades järgmisi kontaktandmeid: info@longo.lv.
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AS „Longo Latvia”
Privaatsuspoliitika lisa
Andmekategooriad
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andmekategooria
Isikliku
identifitseerimisandmed
Isiku kontaktandmed
Erikategooriate
andmed
(tundlikud)
Andmesubjekti
kontaktisikute andmed
Andmesubjekti andmed

8.

Kaubandusteenuse
andmed
Kaubandusteenuse
lepingu andmed
Sideandmed

9.
10.

Makse üksikasjad
Arvelduse andmed

11.

Kaebuste andmed

12.

Andmesubjektide küsitluse
andmed
Tegevused
Longo
veebilehtedel
Video andmed

7.

13.
14.
15.
16.

Süsteemide juurdepääsu
andmed
Nõusolekui teave

Näited
Ees- ja
perekonnanimi, isikukood / ID, sünniaeg,
ametikoht, töökoht passi nr / ID number
Aadress, telefoni number, e-posti aadress
Puude tunnused, töötajate kohustuslik tervisekontrolli
andmed
Kontaktisiku nimi, perekonnanimi, e-posti aadress,
telefoninumber
Andmesubjekti
lepingunumber,
Andmesubjekti
registreerimise kuupäev, staatus
Lepingu number, sõiduki mudel, mark, R/n, VIN,
valmistamise aasta, hind, allahindlus
Lepingu number, allkirjastamise/kinnitamise kuupäev,
tüüp, lisa number, lisa kuupäev
Sissetuleva/väljuva side tüüp, number, kuupäev,
registreerija, sisu, kanal, tarneolek
Makselepingu number, otsus, maksegraafik
Arveldussüsteemi konto number, pangakonto number,
arve number, kuupäev, summa, arve kättesaamine,
maksepäev, võlasumma, võlgade sissenõudmise teave
Kaebuse number, registreerimise/lahendamise kuupäev,
tüüp, kirjeldus
Küsitluse nimetus, laialisaatmise kuupäev, vastuse
laekumise kuupäev, küsimustik ja esitatud vastused
IP-aadress, toimingute nimetus, veebilehe jaotis, kuupäev
ja kellaaeg
Video sündmustest, videovalve Longo, salvestamise
kuupäev
Andmesubjektile määratud kasutajatunnused ja paroolid
Andmesubjekti väljendatud nõusoleku teemade kaupa,
nõusoleku kuupäev ja kellaaeg, allikas

________________________
i Nõusolek - andmesubjekti vaba, ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt lubab oma
isikuandmeid töödelda vastavalt Longo esitatud teabele.
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