Stanley Black & Deckeri ülemaailmne privaatsuspoliitika
VIIMATI UUENDATUD 27. september 2018
Reguleerimisala. Siinne privaatsuspoliitika kehtib ettevõtte Stanley Black & Decker, Inc. ning selle
sidusettevõtete (edaspidi ühiselt „Stanley Black & Decker“) kogutud, kasutatava ja avalikustava teabe
kohta, mida kogume järgnevatel viisidel.
• Meie hallatavate veebisaitide, mikrosaitide, mobiilisaitide kaudu, kust pääsete ligi siinsele
privaatsuspoliitikale (edaspidi „saidid“).
• Meie tarkvararakenduste kaudu, mis on saadaval või kasutamiseks arvutites või
mobiiliseadmetes (edaspidi „rakendused“);
• Meie kontrollitavate sotsiaalmeedialehtede ja -rakenduste, kust saate ligi siinsele
privaatsuspoliitikale (edaspidi „sotsiaalmeedialehed“), kaudu.
• HTML-vormingus e-kirjade kaudu, mida teile saadame ja milles on link selle privaatsuspoliitika
juurde;
• Võrguühenduseta, näiteks siis, kui külastate meie kauplusi või jaemüügikioske, külastate
müügiesitlusi või esitate tellimuse või palute tuge telefoni teel.
Nimetame saite, rakendusi, sotsiaalmeedia lehti ja võrguühenduseta teenuseid edaspidi ühiselt kui
„teenused“.
Juhime tähelepanu, et siinset privaatsuspoliitikat ei kohaldata mingile teabele, mida Stanley Black &
Decker töötleb teenusepakkujana äripartneri või kliendi poolt, näiteks siis, kui selline pool esitab meile
teavet seoses oma klientide või töötajatega. Stanley Black & Decker töötleb niisugust teavet kooskõlas
selle äripartneri või kliendi juhtnööride ja kohaldatava õigusega.
See privaatsuspoliitika vastab järgmistele küsimustele.
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1. Milliseid isikuandmeid Stanley Black & Decker teie kohta kogub?
„Isikuandmed“ tähendavad teavet, mis tuvastavad teid kui üksikisikut või mis on seotud tuvastatava
üksikisikuga.
Meie ja meie teenusepakkujad võivad teie isikuandmeid koguda ja ühendada mitmesugustest allikatest,
sealhulgas alljärgnevatest.
• Teenuste kaudu, näiteks siis, kui registreerute uudiskirja, turundusalaste e-kirjade ja muude
kaubanduslike e-kirjade (nt tulevased pakkumised, uued tooted jne) saamiseks, registreerite
teenustele ligipääsemiseks konto (näiteks oma toodete registreerimiseks, toe saamiseks,
võistlustel või konkurssidel osalemiseks, tootegarantiide kohta päringute esitamiseks) või
teete ostu, samuti meie sotsiaalmeedia lehtede kaudu.
• Muudest allikatest. Saame teie isikuandmeid ka teistest allikatest, näiteks järgmistest.
o Avalikult kättesaadavad andmebaasid, näiteks LinkedIn või kohalikud kaubandus- ja
tööstusühistute registrid.
o Ühised turunduspartnerid, kui nad jagavad meiega teavet, sealhulgas eraomandis
olevad turundus- või küsitlus- / uurimisandmebaasid.
o Kui ühendate oma sotsiaalmeedia konto teenusekontoga, jagate meiega oma
sotsiaalmeedia kontolt pärinevaid teatud isikuandmeid, näiteks oma nime, e-posti
aadressi, fotot, sotsiaameedia kontaktide nimekirja ja mis tahes muud teavet, mis
võib meile olla kättesaadav või mille teete kättesaadavaks, kui ühendate oma
sotsiaalmeedia konto teenusekontoga, sõltuvalt eelistustest/valikutest, mille olete
oma sotsiaalmeedia konto seadete all määranud, või arvamustest (nt
„meeldimised“), mida olete oma sotsiaalmeedia lehtedel väljendanud.
Üldiselt kogume järgmist laadi isikuandmeid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Teie nimi
Postiaadress
E-posti aadress
Sünnikuupäev
Telefoninumber
Mobiiltelefoni number
Sihtnumber, osariik/provints ja riik
Kasutajanimi ja parool (seotud teie kontoga)
Ostu- ja tellimisalane teave ning makse
üksikasjad
Eriala või elukutse
Töö või oskuste tase ja kogemused

•
•
•
•
•

2.

Demograafiline teave (nt leibkonnaliikmete
arv, elukohariik, vanus ja sugu)
Kliendirahulolu küsitluste, klientide päringute
või küsimustega seotud teave
Ostuharjumused ja muu teave, sealhulgas
ostetud toodete registreerimine
Huvid ja hobid
Teave toodete kohta, mida soovite, mis teile
meeldivad või mis teil olemas on
Pangateave (nt eripakkumiste korral –
hüvitamine, garantii laiendamine, auhinnad
või võistlused)

Teatud saitidel lubame teil kasutada oma isiklikku sotsiaalmeedia kontot sotsiaalmeedia lehtedel („isiklik
sotsiaalmeedia konto“), et esitada meile isikuandmeid, kui kasutate meie saitidel teatud funktsioone.
Nende isikuandmete hulka võib kuuluda järgmine teave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Teie nimi ja/või hüüdnimi
Profiilipilt
Sugu
Võrgud
Kasutaja ID
Sõprade nimekiri ja seotud
kontaktandmed
Keel
Häälsalvestused
Videod ja fotod

Sünnipäev
Haridus
Tööajalugu / elukutse
Aadress
Huvid / hobid
„Meeldimised“ või veebirühmade liikmelisus
Riik
Avaldatud arvamused (nt kui vastate mõne
meie toote rahuloluküsitlusele)

Samuti on võimalik, et saame jätkata niisuguse teabe kogumist teie isiklikelt sotsiaalmeedia kontodelt, kui
te seda teavet hiljem muudate.
Peame koguma isikuandmeid, et pakkuda teile nõutud teenuseid. Võite teha valiku meile teatud andmeid
mitte esitada, kuid siis ei pruugi te saada kasutada mõnda meie teenusefunktsiooni või me ei pruugi saada
teile teenuseid osutada.
Kui avaldate meile või meie teenusepakkujatele seoses teenustega teiste isikutega seotud isikuandmeid,
avaldate te, et teil on luba seda teha ning lubate meil kasutada teavet selle privaatsuspoliitika järgi.
2.

Kuidas me kasutame teie kohta kogutud isikuandmeid?

Isikuandmed, mida teilt kogume, aitab meil isikupärastada teie kogemust meiega ning meievahelist
suhtlust, samuti aitab see meil pidevalt parandada teie kogemust meie teenustega. Meie ja meie
teenusepakkujad kasutavad ülalmainitud kogutud isikuandmeid eri eesmärkidel, sealhulgas järgmised.
•

Teenuste funktsionaalsuse pakkumine ja teie taotlustele vastamine, sealhulgas:
o Teie registreeritud konto avamine ja sellele juurdepääsu andmine.
o Teie päringutele vastamine ja taotluste täitmine, näiteks siis, kui võtate meiega ühendust
mõne veebikontakti vormi või vestlusliini kaudu.
o Teie tellimuse või muude tehingute töötlemine, sealhulgas garantii ja toote
registreerimine, nõude või päringu töötlemine ja seotud klienditeeninduse pakkumine.
o Administratiivse teabe saatmiseks, näiteks seoses muudatustega meie tingimustes ja
poliitikates.
o Võimaldamaks teil saata sõnumeid teisele isikule, kui seda teha soovite.
Viime neid tegevusi läbi, et hallata oma lepingulist suhet teiega ja/või astuda teie taotlusel samme
enne lepingu sõlmimist ja/või täita oma juriidilist kohustust.

3.

•

Teile meie uudiskirja ja/või muude turundusmaterjalide pakkumiseks ning sotsiaalse jagamise
lihtsustamiseks.
o Teile reklaami ja turundusega seotud e-kirjade, tekstisõnumite ning posti saatmiseks
teabega meie teenuste, uute toodete ja muude ettevõtet puudutavate uudiste kohta.
o Hõlbustamaks niisuguse sotsiaalse jagamise toimivust, mida valite kasutada.
o Teie nimel soovinimekirjade või muude e-kirjade saatmiseks.
Viime niisugust tegevust läbi teie nõusolekul.

•

Isikuandmete analüüs ettevõtte aruandluse eesmärkidel ja isikupärastatud teenuste
pakkumiseks.
o Teie paremini mõistmiseks, et saaksime oma teenuseid kasutades teie kogemusi
isikupärastada ja pakkuda teile teavet ja/või pakkumisi, mis on kohandatud teie huvide
järgi.
o Teie eelistuste paremini mõistmiseks, et saaksime pakkuda oma teenuste kaudu sisu, mis
meie arvates on teie jaoks asjakohased ja huvitavad.
o Meie kasutajate eelistuste analüüsimiseks või prognoosimiseks, et koostada koondatud
trendiaruandeid selle kohta, kuidas meie digitaalset sisu kasutatakse, ja teha turuuuringuid, et saaksime parandada oma teenuseid.
Pakume isikupärastatud teenuseid kas teie nõusolekul või seetõttu, et meil on õigustatud huvi.

•

Võimaldamaks teil osaleda loteriides, võistlustel või muudes pakkumistes.
o Võime teile pakkuda võimalust osaleda loteriides, võistlustel või muudes pakkumistes.
o Mõnel neist pakkumistest on täiendavad reeglid, mis puudutavad teavet selle kohta,
kuidas meie teie isikuandmeid kasutame ja avalikustame.
Kasutame seda teavet, et hallata meievahelist lepingulist suhet.

•

Isikuandmete koondamine ja/või anonüümseks muutmine.
o Võime isikuandmeid koondada ja/või muuta neid anonüümseks, nii et neid ei saa enam
pidada isikuandmeteks. Teeme seda selleks, et luua kasutamiseks muid andmeid, mida
võime kasutada ja avalikustada mis tahes eesmärgil.

•

Meie ärieesmärkide saavutamiseks.
o Andmete analüüsimiseks, näiteks selleks, et parandada oma teenuste tõhusust.
o Audititeks, veendumaks, et meie siseprotsessid toimivad sihipäraselt ning vastavalt
juriidilistele, regulatiivsetele ja lepingulistele nõuetele.
o Pettuse ja turvalisuse seire eesmärgil, näiteks küberrünnakute või identiteedivarguste
sooritamise tuvastamiseks ja ennetamiseks.
o Meie toodete ning teenuste parandamiseks ja arendamiseks.
o Meie praeguste toodete ja teenuste täiustamiseks, parandamiseks või muutmiseks.
o Kasutussuundumuste tuvastamiseks, näiteks selle mõistmiseks, millised meie teenuste
osad on kasutajate jaoks kõige huvitavamad.
o Tagasiside hõlbustamiseks.
o Tööle kandideerimiste töötlemiseks.

4.

o
o

Meie reklaamikampaaniate tõhususe määramiseks, et saaksime oma kampaaniaid
kohandada vastavalt kasutajate vajadustele ja huvidele.
Meie äritegevuse korraldamiseks ja laiendamiseks, näiteks selle mõistmiseks, millised
meie teenuste osad on kasutajate jaoks kõige huvipakkuvamad, et saaksime oma energia
suunata kasutajate huvidele vastamisele.

Viime neid tegevusi läbi, et hallata meievahelist lepingulist suhet, täita oma juriidilisi kohustusi
ja/või õiguslike huvide tõttu.
Kui registreerute meie e-kirja loendiga, võime kasutada teenuseid, mida osutavad kolmandate osapoolte
platvormid (näiteks sotsiaalvõrgustikud ja muud veebisaidid), et pakkuda niisugustel platvormidel teile või
teistele isikutele suunatud reklaame, samuti võime niisugustel eesmärkidel anda teie e-posti aadressi ja
muu teabe räsikujul platvormipakkujale. Selleks, et loobude teie teabe niisugustel eesmärkidel
kasutamisest, võtke meiega palun ühendust viisil, mis on kirjeldatud allpool olevas Kuidas saate Stanley
Black & Deckeriga ühendust võtta? peatükis 16.
3.

Kas Stanley Black & Decker jagab teie isikuandmeid kolmandate isikutega?

Võime teie isikuandmeid jagada järgmiste isikutega:
•

Meie sidusettevõtjatega selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel.
aate vaadata meie sidusettevõtjate nimekirja ja asukohti siin.
o Jaapani sidusettevõtja(te) poolt kogutud ja koos Stanley Black & Decker, Inc.-ga ühiselt
kasutatava teabe puhul on Stanley Black & Decker vastutav ühiselt kasutatavate
isikuandmete haldamise eest.

•

Kolmandatest osapooltest teenusepakkujad, sealhulgas turustajad ja müügiesindajad, et täita
meie nimel ülesandeid, näiteks:
o Teie ostu lihtsustamine, tellimuse täitmine ja makse töötlemine
o Meie toodete teenindamisel abi pakkumine
o Toote registreerimised
o Päringutele vastamine ja tooteteabe esitamine
o Teil toodete vahetada aitamine ja muude klienditeenindusülesannete täitmine
o Meievahelise suhtluse pakkumine ja parandamine
o Meie investorisuhteid puudutavatele päringutele vastamine
o Veebisaidi majutuse, andmeanalüüsi, infotehnoloogia ja seotud taristuteenuste
pakkumine
o Reklaam ja analüütikateenused
o E-posti kohaletoimetamine
o Auditeerimine
o Teie teavitamine, kui olete võitnud meie korraldatud konkursi või võistluse, ning teile
auhinna kohaletoimetamine
o Kliendirahulolu küsitluse läbiviimine
o Kaebustele või tootega seotud nõuetele vastamine (garantii laiendamise, vigastuste,
kahjustuste vms korral)
o Muud teenused

5.

Lisateabe saamiseks viisi kohta, kuidas meie kolmandatest osapooltest teenusepakkujad teie
isikuandmeid töötlevad, võtke meiega ühendust allpool kirjeldatud viisil.
•

Meie litsentsisaajatele ja frantsiisivõtjatele nende kasutamiseks seoses litsentsi alusel
müüdavate toodete turustamise, levitamise, reklaamimise, müümise ja teenindamisega.

•

Kolmandatest osapooltest äripartneritele, kes võivad võtta teiega ühendust seoses nende
enda toodete või teenustega, mis võivad teile huvi pakkuda, tehes seda vastavalt teie
valikutele.

•

Teenuseid kasutades võite valida avalikustada isikuandmeid järgmiselt:
o Teadetetahvlitel, avalikes jututubades, profiililehtedel, blogides, uurimisrühmades ja
kogukondades, uuringutes ja muude teenuste kaudu, kus saate postitada teavet ja sisu
(sealhulgas, aga mitte piiravalt, meie sotsiaalmeedia lehed). Juhime tähelepanu, et mis
tahes teave, mida te nende teenuste kaudu postitate või avalikustate, muutub avalikuks
ning võib olla kättesaadav teistele kasutajatele ja üldsusele.
o Teiepoolse sotsiaalse jagamise kaudu. Kui ühendate oma teenusekonto sotsiaalmeedia
kontoga, jagate teavet oma sotsiaalmeedia kontoga seotud sõpradega, muude
kasutajatega ning oma sotsiaalmeedia konto teenusepakkujaga. Seda tehes volitate meid
hõlbustama niisugust teabejagamist ning mõistate, et jagatud teabe suhtes kohaldatakse
sotsiaalmeedia teenusepakkuja privaatsuspoliitikat.

Muud isikuandmete kasutusalad ja avalikustamised
Kasutame ja avalikustame teie isikuandmeid veel nii, nagu see on vajalik või sobilik, iseäranis siis, kui meil
on selleks juriidiline kohustus või õiguslik huvi:
• Et järgida kohaldatavat seadusandlust.
o See võib hõlmata väljaspool teie elukohariiki kehtivaid seaduseid.
• Avalike ja riigiasutuste päringutele vastamiseks.
o See võib hõlmata väljaspool teie elukohariiki olevaid ametiasutusi ja kehtivaid
seaduseid.
• Koostöö tegemiseks õiguskaitseorganitega.
o Näiteks siis, kui vastame õiguskaitseorganite päringutele või korraldustele.
• Muudel õiguslikel põhjustel, sealhulgas:
o Meie ja/või meie kasutajate, teie või teiste õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.
Meil on õiguslik huvi avalikustada või edastada kõik teie kohta kogutud isikuandmed või osa neist
kolmandatele osapooltele, kui Stanley Black & Decker millal tahes teise äriühinguga ühineb või
omandatakse, või kui kogu meie äri, varad või aktsiad või osa neist kaasatakse ärilisse
ümberkorraldamisse, ühisettevõtmisse, loovutamisse, müüki, võõrandamisse või muusse sarnasesse
(sealhulgas pankroti- või muu sarnase menetluse korral). Niisuguste kolmandate isikute alla kuuluvad
näiteks omandav üksus ja selle nõunikud.
4. Millist muud teavet Stanley Black & Decker teie kohta kogub?
„Muu teave“ on igasugune teave, mis ei tuvasta teie isikut ega seostu otseselt tuvastatava isikuga. Muu
teabe alla kuulub alljärgnev:
6.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veebilehitseja tüüp ja versioon
Operatsioonisüsteem
IP-aadress (lisateabe saamiseks vaadake allapoole)
Internetiteenuse pakkuja, keda meie teenustele ligipääsemiseks kasutatakse
Lingid, mida kasutatakse meie teenusteni jõudmiseks, ja IP-aadress, mille kaudu meie
teenuste juurde jõudsite
Taotletud ja vaadatud veebisaidid
Meie teenustele kulutatud aeg
Meie mobiilsete veebisaitide ja rakenduste puhul tehniline teave kasutatud seadme kohta,
näiteks ekraani suurus, küpsiste lubamine seadmes ja see, kuidas pildid ilmuda võivad
Rakenduse kasutusandmed
Muu teave, mis kogutakse küpsiste, pikslitähiste ja muude allkirjeldatud tehnoloogiate abil
Demograafiline teave ja muu teie esitatud teave, mis ei paljasta teie isikut
Sellisel viisil koondatud teave, mis ei paljasta enam teie isikut

Teie internetiteenuse pakkuja määrab teie arvutile IP-aadressi automaatselt. IP-aadressi saab meie
serveri logifailides automaatselt tuvastada ja logida alati, kui kasutaja pääseb ligi teenustele, samuti saab
tuvastada külastuse aja ja külastatud leheküljed. IP-aadresside kogumine on standardtava ning seda teeb
automaatselt hulk lehekülgi, rakendusi ja muid teenuseid. Kasutame IP-aadresse sellistel eesmärkidel
nagu kasutustasemete arvutamine, serveriprobleemide diagnoosimine ning teenuste haldamine. Samuti
võime IP-aadressi kaudu tuvastada teie ligikaudse asukoha (vt allpool jaotist „Asukoht“).
Võime kasutada ja avalikustada muud teavet mis tahes eesmärgil, välja arvatud juhul, kui kohaldatav
seadus nõuab teisiti. Kui vastavalt kohaldatavale seadusele peame töötlema muud teavet kui
isikuandmeid, võime seda kasutada ja avalikustada eesmärkidel, milleks kasutame ja avalikustame
isikuandmeid siinses poliitikas määratletu alusel.
Meie ja meie teenusepakkujad koguvad muud teavet erinevatel viisidel, sealhulgas:
•

Teie veebilehitseja või seadme kaudu:
o Teatud teavet kogutakse enamiku veebilehitsejate poolt või teie seadme kaudu,
näiteks meediumpöörduse juhtimise aadress (MAC), arvuti tüüp (Windows või Mac),
ekraani resolutsioon, operatsioonisüsteemi nimi ja versioon, seadme tootja ja mudel,
veebilehitseja tüüp ja versioon ning teenuste nimi ja versioon (näiteks rakendused),
mida kasutate. Kasutame seda teavet, et tagada teenuste nõuetekohane toimimine.

•

Teie rakenduste kasutamise kaudu.
o Kui laadite alla ja kasutate rakendusi, võime meie ja meie teenusepakkujad jälgida ja
koguda rakenduse kasutusandmeid, näiteks kuupäeva ja kellaaega, kui teie seadmes
olev rakendus pääseb ligi meie serveritele, samuti seda, milliseid andmeid ja faile
rakenduses alla on laaditud, tuginedes teie seadme numbrile.

•

Füüsilise asukoha teave
o Meie teenused ja HTML-vormingus e-kirjad sisaldavad funktsioone, mis võivad vajada
erinevat tüüpi asukohateabe kogumist (näiteks IP-aadress, GPSi koordinaadid või
postiindeks), mida kasutame teie valitud konkreetse funktsiooni jaoks, näiteks:

7.

▪

▪

▪

▪

Kust osta ja Poe asukoht. Teatud meie teenused võimaldavad teil otsida
lähimat poodi, mis pakub Stanley Black & Deckeri toodet, mida vajate, ja
uurida, kas lähedalasuvates poodides on teatud meie toode saadaval. Kui
pääsete mõnele meie saidile või rakendusele ligi mobiiliseadme kaudu ja
olete lubanud asukohapõhised teenused, võivad niisugused funktsioonid
koguda asukohateavet näiteks satelliidi, mobiiltelefoni masti või WiFi signaali
kaudu. Kui pääsete niisugustele funktsioonidele ligi lauaarvuti kaudu, saate
valida, kas teie veebilehitseja pakub meile päringule vastamisel teie IPaadressil põhinevat asukohateavet, samuti võidakse teil paluda meile
asukohateabe esitamist. Teie lauaarvuti asukohateabe spetsiifilisus võib
varieeruda sõltuvalt teie kasutatavast veebilehitsejast ja sellest, kuidas
Internetiga ühendatud olete. Teie mobiiliseadme seaded võivad teil lubada
lülitada asukohapõhised teenused välja, mis takistab meie saitidel ja
rakendustel pääseda ligi teie täpsele mobiiliseadme asukohateabele.
Soovitame teil juhiste saamiseks pöörduda seadme kasutajatoe või
kasutusjuhiste poole.
E-post. Meie e-kirjad kasutavad teie IP-aadressi, et tuvastada postiindeks, kus
te e-kirja avades asute. See võimaldab meil sisu teie jaoks kohandada, näiteks
pakkudes meie tooteid müüvate lähedalasuvate poodide kaarti. Asukoha
täpsus võib varieeruda sõltuvalt sellest, millist seadet te meie e-kirjade
avamiseks kasutate. Teie e-posti programm võib lubada teil meilt saadud ekirjades olevate pikslitähiste või piltide allalaadimist, mis takistab samuti
meie teenusepakkuja ligipääsemist teie asukohateabele. Samuti võite
loobuda meie e-kirjade tellimisest vastavalt allpool olevas 6. peatükis
kirjeldatule.
Bluetooth®-i loaga tooted ja teenused. Seda jaotist kohaldatakse
täiendavatele isikuandmete, mida võidakse koguda, kasutada ja avalikustada
seoses meie Bluetooth®-i loaga toodete ning seotud teenustega (edaspidi
ühiselt meie „Bluetooth®-i loaga tooted ja teenused“). Kui pääsete
mobiiliseadme kaudu ligi meie Bluetooth®-i loaga toodetele ja teenustele,
võime koguda ja kasutada teie mobiiliseadme asukohateenuseid ja
Bluetooth®-i funktsioone, et tuvastada teie mobiiliseadme kuupäev, kellaaeg
ja asukoht, kui see viimati Bluetooth®-i loaga toote ulatuses oli. Seda tehakse,
et aidata teil määrata registreeritud Bluetooth®-i loaga toote asukoht. Samuti
võime koguda asukohateavet teie registreeritud Bluetooth®-i loaga toote
kohta, mis on saadetud meile teiste kasutajate mobiiliseadmetest, ja
asukohateavet teiste kasutajate registreeritud Bluetooth®-i loaga toodete
kohta, mis on meile saadetud teie mobiiliseadme kaudu. (Bluetooth® on
Bluetooth SIG, Inc. omanduses olev registreeritud kaubamärk ja Stanley Black
& Deckeri poolne selliste kaubamärkide kasutamine toimub litsentsi alusel).
Võite vältida niisuguste andmete kasutamist, keelates teenustel ligipääsu teie
seadmes olevale Bluetooth®-ile teie seadme seadete kaudu või mõnikord ka
siis, kui rakenduse alla laadite, aga selisel juhul ei pruugi me saada teile kõiki
teenuse funktsioone pakkuda.
Samuti võime jagada teie seadme füüsilist asukohta koos teabega selle kohta,
milliseid reklaame te vaatasite, ja muud meie kogutavat teavet oma
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reklaamipartneritega, et võimaldada neil pakkuda teile isikupärastatud sisu
ning uurida reklaamikampaaniate tõhusust.
o

•

Kui te ei nõustu asukohateabe esitamisega või keelate asukohapõhised teenused oma
mobiiliseadmes, võime paluda teil käsitsi valida oma asukohapiirkond või sisestada
oma postiindeks. Teie lauaarvuti või mobiiliseadme seaded võivad teil lubada
asukohapõhiste teenuste keelamise või blokeerimise, mis takistab teenustel teie
asukohateabele ligipääsemise. Soovitame teil juhiste saamiseks vaadata üle seadme
või veebilehitseja abiteave või kasutusjuhend. Kui te otsustate niisugust teavet mitte
näidata, ei pruugita teile asukohapõhist sisu esitada ning meie ja/või meie
reklaamipartnerid ei pruugi saada teile pakkuda rakendatavaid isikupärastatud
teenuseid ja sisu.

Küpsised
o Meie ja meie kolmandatest osapooltest teenusepakkujad kasutavad küpsiseid.
Küpsised määravad teie seadmele unikaalse tunnuse ning need salvestatakse
tavaliselt veebilehitseja poolt otse teie seadmesse.
o Andmed, mida meie ja meie kolmandatest osapooltest teenusepakkujad küpsiste,
pikslitähiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kogume, hõlmavad järgmist:
▪ Teie suhtlemine meie teenuste ja reklaamidega
▪ Aeg, millal meie teenuseid külastate
▪ Sirvitud esemed ja tooted, esemed, mille olete lisanud ostukorvi ja teave, kas
ostate mõne neist toodetest või kõik tooted
▪ Kinnitus, kui avate meie saadetud e-kirja, sealhulgas aeg, millal e-kirja avate
ja teave selle kohta, kas klõpsate mis tahes e-kirjas sisalduvatel linkidel
▪ Saidid, mida külastate pärast mõne meie saidi külastamist
▪ Keele-eelistused
▪ Muud liikluse andmed
o Meie ja meie teenusepakkujad kasutavad küpsiseid järgmistel põhjustel: turvalisuse
huvides, navigatsiooni hõlbustamiseks, teabe tõhusamaks kuvamiseks, teie
kogemuste isikupärastamiseks, selleks, et kohandada teie jaoks e-posti turundust
vastavalt teiepoolsele teenuste kasutamisele, taaskülastajate kindlaksmääramiseks,
teie ostukorvi kuuluvate esemete jälgimiseks ja kohandatud reklaamide pakkumiseks
muudel saitidel vastavalt allpool kirjeldatule.
o Samuti kogume statistilist teavet teenuste kasutamise kohta, et nende kujundust ja
funktsionaalsust pidevalt parandada, et äri täiustada ja paremini läbi viia, et mõista
paremini seda, kuidas teenuseid kasutatakse, mõõta, milliseid meie saitide osi kõige
enam külastatakse või kasutatakse, jälgida meie saitide külastajate arvu ning aidata
meil lahendada teenustega seotud küsimusi.
o Lisaks sellele võimaldavad küpsised meil valida, millised meie reklaamid või
pakkumised teile kõige tõenäolisemalt meeldivad, ja kuvada neid siis, kui te
teenustele või muudele saitidele ligi pääsete. Võime kasutada küpsiseid või muid
tehnoloogiaid veebiturunduses, et jälgida teie reageerimist meie reklaamidele ja
mõõta reklaamide tõhusust. Lisateabe saamiseks küpsiste, pikslitähiste ja muude
sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta reklaamieesmärkidel vaadake jaotist Kuidas
näidatakse meie reklaame teistel veebisaitidel ja teistes seadmetes ning millised on
teie valikud?„5“).
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•

•

•

•

•

Meie süsteemid ei pruugi ära tunda mõne lehitseja või kõigi lehitsejate päiseid „Ära
jälgi“. Kui te ei soovi teabe kogumist küpsiste kasutamise kaudu, lubab enamik
veebilehitsejaid teil automaatselt küpsised keelata või annab teile valiku konkreetse
veebisaidi teatud küpsisest (või küpsistest) keelduda või sellega (nendega) nõustuda.
Võib-olla soovite vaadaka ka lehte http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html. Kui te aga küpsistega ei nõustu, võite kogeda teenuste
kasutamisel teatud ebamugavusi. Samuti ei pruugi te saada meilt reklaame või muid
pakkumisi, mis vastavad teie huvidele ja vajadustele.
Pikslitähised ja muud sarnased tehnoloogiad
o Samuti võime teenuste osutamisel kasutada pikslitähiseid (tuntud ka kui
veebimajakad, veebilutikad ja selged GIFid). Pikslitähis on peaaegu nähtamatu
pikslisuurune graafiline pilt veebisaidil või e-kirjas. Kasutame neid tehnoloogiaid, et
muu hulgas jälgida teenuste kasutajate (sh e-posti saajate) tegevust, mõõta meie
turunduskampaaniate edukust, mõõta oma reklaamikampaaniate edukust, mõõta
seda, milliseid meie saitide osasid kõige enam külastatakse või kasutataks, ning
koostada statistikat teenuste kasutamise ja vastuste määrade kohta.
Kolmandate osapoolte analüütika
o Kasutame kolmandatest osapooltest analüütikateenuste pakkujaid, näiteks Google®
Analytics, mis kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, et mõõta
veebiliikluse ja kasutussuundumusi, ning mis aitab meil paremini mõista meie
teenuste kasutamist ja seal suhtlemist. See teenus võib koguda ka teavet teiste
veebisaitide, rakenduste ja võrguressursside kasutamise kohta. Lisateabe saamiseks
selle kohta, kuidas Google teie andmeid meie teenuste kasutamisel kasutab, klõpsake
siin ja loobuge Google’i teenustest, laadides alla Google Analyticsi veebilehitseja
loobumislaiend, mis on saadaval lehel https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Muu sotsiaalmeedia lehtedelt pärinev teave
o Sarnaselt ülalkirjeldatud navigatsiooniteabele võivad sotsiaalmeedia saidid, kus meie
sotsiaalmeedia lehed asuvad, jagada meile koondteavet ja analüütikat meie
sotsiaalmeedia lehtede külastajate kohta. See võimaldab meil paremini mõista ja
analüüsida kasutaja hulga tõusu kohta ning üldist demograafilist teavet kasutajate ja
sisuga suhtlemise kohta meie sotsiaalmeedia lehtedel.
Adobe Flashi tehnoloogia (sealhulgas Flashi kohalikult jagatud objektid (edaspidi Flashi
LSOd)) ja muud sarnased tehnoloogiad
o Võime kasutada Flashi LSOsid ja muid tehnoloogiaid selleks, et muu hulgas koguda ja
salvestada teavet teiepoolse teenuste kasutamise kohta. Kui te ei soovi Flashi LSOde
salvestamist oma arvutisse, saate oma Flashi mängija seadeid muuta või Flashi LSO
salvestamise blokeerida, kasutades veebisaidi salvestusseadete paneeli. Samuti võite
minna globaalsesse salvestusseadete paneeli ja järgida juhiseid (mis võivad näiteks
selgitada, kuidas kustutada olemasolevaid Flashi LSOsid (edaspidi teave), kuidas
takistada Flashi LSOde paigaldamist teie arvutisse ilma teilt küsimata ning kuidas
blokeerida Flashi LSOsid, mida ei esita selle lehe operaator, kus te vastaval hetkel
olete). Juhime tähelepanu, et Flashi mängija seadistamine nii, et see Flashi LSOd
keelab või neid piirab, võib vähendada või takistada teatud Flashi rakenduste
toimivust.
Samuti kasutame tehnoloogiate kaudu kogutud muud teavet selleks, et tuvastada raskuseid,
mida kasutajad meie teenustele ligi pääsemisel kogevad, ja et niisuguste raskustega tegeleda.
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EMP puhul: Lisateabe saamiseks küpsiste kohta, mida EMPs asuv veebisait kasutab, vaadake palun iga
veebisaidi küpsisepoliitikat.
5. Kuidas näidatakse meie reklaame teistel veebisaitidel ja teistes seadmetes ning millised on teie
valikud?
Sõlmime kolmandate isikute reklaamiettevõtetega lepinguid, et kohandada teistel veebisaitidel ja teistes
võrguteenustes teile suunatud reklaame. Need kolmandate isikute reklaamiettevõtted kasutavad
tehnoloogiaid või tuginevad tehnoloogiatele nagu küpsised ja pikslitähised, et saada teavet teie
teenustega suhtlemise kohta. See teave, lisaks teabele, mille ettevõtted saavad teie mis tahes seadmelt
muudele veebisaitidele või võrguteenustele ligipääsemise või nende kasutamise kaudu, ja kolmandatelt
isikutelt saadud teave, aitab meil reklaame, mida teile pakkuda ja kus neid pakkuda, tuginedes
teiepoolsele meie teenuste ja muude külastatavate lehtede kasutamise kogemusele. Need kasutavad ka
neid tehnoloogiaid koos teabega, mida need koguvad teie võrgukasutuse kohta, et tunda teid ära
erinevates teie kasutatavates seadmetes, näiteks mobiiltelefonis ja sülearvutis.
Lisateabe saamiseks loobumisprogrammide kohta, mida kolmandate isikute reklaamiettevõtted
kasutavad, loobumise mõjude ja selle kohta, kuidas loobuda lauaarvuti ja konkreetse seadme
mobiililehitsejast, mille kaudu te sellele privaatsuspoliitikale ligi pääsete, külastage palun lehti
http://optout.aboutads.info/#/
ja
http://optout.networkadvertising.org/#/.
Mobiilirakendustes
loobumiseks võite laadida alla rakenduse AppChoices lehel www.aboutads.info/appchoices.
Juhime tähelepanu, et nendel veebisaitidel klõpsates lahkute te meie saidilt muule veebisaidile, kus võite
täpsustada oma eelistusi nende loobumisprogrammi all. Võite klõpsata ka eelistuste ikoonil, mis võib
ilmuda mõnel nende tehnoloogiate kaudu pakutaval rekraamil.
6. Millised valikud on teil selle suhtes, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja avalikustame?
Anname teile valikuid seoses sellega, millist teavet me kogume, kuidas me teiega suhtleme ning kuidas
me teie andmeid kasutame ja avalikustame.
a.
E-post. Võite loobuda meie reklaamialastest e-kirjades, järgides juhiseid, mis on loetletud saadud
e-kirjas. Kuid isegi siis, kui kasutate loobumist, võite siiski saada mitteturundusalaseid kirju, näiteks
tellimuse/tarne kinnitus, muudatused teenuses, toote registreerimised, toote tagasikutsumised või
klienditeeninduse kirjad.
b.
Tekstsõnumid/IM: Võite loobuda meie saadetavatest mobiilsetest tekstisõnumitst (nt SMS,
MMS) ja muudest kiirsõnumitest (nt WhatsApp, Facebook Messenger), järgides niisuguste sõnumitega
kaasasolevaid loobumisjuhiseid, kui see on kohaldatav, või võttes meiega ühendust, nagu on
täpsustatud peatükis 16. Kuidas saate Stanley Black & Deckeriga ühendust võtta? peatükis 16.
d.
Postiturundus: Kui te ei soovi meilt enam tavaposti teel turundusmaterjale saada, võtke meiega
ühendust, nagu on täpsustatud allolevas peatükis Kuidas saate Stanley Black & Deckeriga ühendust
võtta? 16, ja öelge meile, et soovite enda eemaldamist Stanley Black & Decker posti teel saadetavate
kirjade nimistust, lisades postiaadressi, mille eemaldamist te soovite.
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e.
Küpsised: Võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see teavitaks teid küpsiste vastuvõtmisel või
keelduks teatud küpsistest. Kuid kui te otsustate keelduda meie teenustest tulevatest küpsistest, ei
pruugi te saada kasutada kõiki meie teenuste funktsioone. Rohkem teavet käitumispõhise
veebireklaamiga seotud küpsistest loobumise kohta leiate peatükist 5. Kuidas näidatakse meie reklaame
teistel veebisaitidel ja teistes seadmetes ning millised on teie valikud? „5“).
f.
Meiepoolne teie isikuandmete jagamine sidusettevõtjatega nende otseturunduse eesmärkidel:
Kui eelistate, et peatame edaspidi teie isikuandmete jagamise oma sidusettevõtjatega nende
otseturunduse eesmärkidel, võite niisugusest jagamisest loobuda, võttes meiega ühendust vastavalt
peatükis 16 sätestatud viisile. Kuidas saate Stanley Black & Deckeriga ühendust võtta? peatükis 16.
Proovime teie taotluse(d) täita niipea, kui see on mõistlikult võimalik. Juhime tähelepanu, et kui loobute
meilt reklaamialaste e-kirjade saamisest, võime teile siiski saata olulisi haldussõnumeid, millest te loobuda
ei saa.
7. Kuidas Stanley Black & Decker teie isikuandmeid kaitseb?
Oleme rakendanud mõistlikke tehnilisi, administratiivseid ja füüsilisi meetmeid, mille eesmärk on kaitsta
meie käes või kontrolli all olevaid isikuandmeid loata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ja
avalikustamise eest.
Kui kasutate mõnda meie veebipoega teenust, siis oleme oma veebipoe loonud viisil, mis võtab tellimusi
vastu ainult turvalise soklikihi (SSL) tehnoloogia kaudu suhtlust lubavatelt veebilehitsejatelt, mis
krüpteerib teabe ajal, kui seda meile edastatakse. Seda nõuet mittetäitvate veebilehitsejate kaudu on
veebipoe meie teenuste jaotises navigeerimine takistatud.
Juhime tähelepanu, et andmete edastamise või hoiustamise täielik turvalisus ei ole alati võimalik. Seega,
kui teil on põhjust arvata, et teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline, teavitage meid viivitamatult
vastavalt allpool olevale Kuidas saate Stanley Black & Deckeriga ühendust võtta? 16. peatükile.
8. Kuidas saate oma isikuandmetele ligi, neid muuta ja kustutada?
Kui soovite taotleda ligipääsu meile varem esitatud isikuandmetele, neid uuendada, parandada, sulustada,
piirata, kustutada või nende töötlemist vaidlustada, või kui soovite taotleda või saada oma isikuandmete
digitaalset koopiat, et edastada see muule ettevõttele (selles ulatuses, milles niisugune andmete
ülekandmise õigus on kohaldatava seadusega sätestatud), saate seda teha, saates meile e-kirja või
tavakirja vastavalt peatükis 16 kirjeldatud viisile. Kuidas saate Stanley Black & Deckeriga ühendust võtta?
peatükis 16. Vastame teie taotlusele kooskõlas kohaldatava õigusega.
Oma taotluses märkige palun selgelt, milliseid isikuandmeid te muuta soovite, kas soovite oma
isikuandmete sulustamist meie andmebaasis või teavitage meid muul moel piirangutest, mida soovite
meiepoolsele teie isikuandmete kasutamisele rakendada. Teie kaitsmiseks võime rakendada ainult neid
taotluseid, mis on esitatud selle konkreetse e-posti aadressiga, millelt te taotluse saadate, samuti võime
küsida teatud isikuandmeid selleks, et tuvastada isik, kes soovib oma isikuandmete kannetele ligi pääseda.
Proovime teie taotluse täita niipea, kui see on mõistlikult võimalik.
Juhime tähelepanu, et meil võib olla vajalik teatud andmete säilitamine registrite pidamise eesmärgil
ja/või selleks, et viia lõpuni mis tahes tehingud, mida alustasite enne muutuse või kustutamise taotluse
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esitamist (näiteks kui sooritate ostu või osalete kampaanias, ei pruugi te saada esitatud isikuandmeid
muuta või kustutada enne, kui niisugune ost on sooritatud või kampaania lõppenud).
Kui olete California elanik, alla 18-aastane ja teenuste registreeritud kasutaja, võite nõuda endapoolse
teenustesse postitatud sisu või teabe eemaldamist, kirjutades meile allpool toodud kontaktandmetel.
Juhime tähelepanu, et teie taotlus ei taga sisu või teabe täielikku või põhjalikku eemaldamist, kuna teatud
sisu võib olla mõne muu kasutaja poolt taaspostitatud.
Samuti võite pääseda teatud teenuste puhul isikuandmetele ligi, neid uuendada või parandada neis
olevaid ebatäpsusi oma konto kaudu.
9. Kolmandate osapoolte teenused
Stanley Black & Decker annab oma kaubamärkide kasutamise litsentse sõltumatutele kolmandatele
osapooltele, kes haldavad veebisaite Stanley Black & Deckerist sõltumatult. See privaatsuspoliitika ei
hõlma mis tahes kolmanda osapoole privaatsust, teavet või muid tavasid, sealhulgas mis tahes kolmandat
osapoolt, kes haldab veebisaiti või teenust, milleni meie teenused lingivad, samuti mis tahes kolmanda
osapoole veebisaite või teenuseid, mille kaudu Stanley Black & Decker oma sotsiaalmeedia lehti hooldab.
Nendel kolmandatel osapooltel on eraldiolevad ja sõltumatud privaatsuspoliitikad, mida teil hoolikalt
lugeda soovitame. Lingi lisamine teenustele ei tähenda meie või meie sidusettevõtjate poolset lingitud
saidi või teenuse toetamist. Lisaks sellele ei vastuta me teiste organisatsioonide, näiteks Facebook,
Twitter, Google, ega mingi muu rakenduse arendaja, rakenduse pakkuja, sotsiaalmeedia platvomi pakkuja,
operatsioonisüsteemi pakkuja, juhtmevaba teenuse pakkuja või seadme tootja poolset teabe kogumist,
kasutamist, avalikustamist ega nende turbepoliitikaid, seda ka mis tahes isikuandmete korral, mida
avalikustate teistele organisatsioonidele rakendustes või meie sotsiaalmeedia lehtedel või nende kaudu.
10. Piiriülene ülekanne
Teie isikuandmeid võib salvestada ja töödelda mis tahes riigis, kus meil on rajatised või kus meil on
teenusepakkujad, ja teenuseid kasutades mõistate, et teie teave edastatakse teie elukohariigist väljaspool
asuvatele riikidele, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse, mille andmekaitse-eeskirjad võivad erineda teie
riigis kehtivatest eeskirjadest. Teatud tingimustel võivad teie teistes riikides asuvad kohtud,
õiguskaitseorganid, reguleerivad asutused või julgeolekuasutused saada juurdepääsu teie isiklikule
teabele.
Kui asute EMPs: Euroopa Komisjon tunnustab mõnda EMPsse mittekuuluvat riiki kui piisava andmekaitse
taseme tagajat vastavalt EMP standarditele (nende riikide täielik loetelu on kättesaadav siin. Ülekannete
puhul EMPst riikidesse, mille kaitsetaset Euroopa Komisjon piisavaks ei pea, oleme teie isikuandmete
kaitsmiseks rakendanud piisavad meetmed, näiteks Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused. Võite
saada nende lepingu tüütingimuste koopia siit.
11. Säilitamisaeg
Säilitame isikuandmeid niikaua, kui see on vajalik või lubatud neil eesmärkidel, milleks need hangiti, ja
kooskõlas kohaldatava õigusega.
Meie säilitamisaegade määramiseks kasutatavad kriteeriumid on järgmised:
•
Selle aja pikkus, mil oleme olnud teiega seotud ja teile teenuseid osutanud (näiteks niikaua,
kui teil on meie juures konto või kui te teenuseid kasutate).
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•

•

Kas on olemas juriidiline kohustus, mida meie suhtes kohaldatakse (näiteks teatud seadused
nõuavad, et säilitaksime tehingute kirjed teatud ajaperioodi vältel, enne kui need kustutada
võime); või
Kas säilitamine on soovitatav meie õiguslikku seisundit arvesse võttes (nt seoses kehtivate
piirangute, kohtuvaidluste või regulatiivsete uurimistega).

Juhime tähelepanu, et kui loobute meilt turundusteadete saamisest, hoiame alles teie e-posti aadressi
tagamaks, et me teile tulevikus enam turundusalaseid e-kirju ei saadaks.
12. Teenuste kasutamine alaealiste poolt
Teenused ei ole suunatud alla kaheksateistkümne (18) aastastele isikutele ja me ei kogu teadlikult alla 18aastaste isikute andmeid.
13. Delikaatsed isikuandmed
Üldiselt palume, et te ei saadaks ega avaldaks meile mis tahes delikaatseid isikuandmeid (näiteks
sotsiaalkindlustuse numbrid, teave, mis on seotud teie rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste
veendumuste, religiooni või muude uskumuste, tervise, biomeetria või geneetiliste omaduste, kriminaalse
tausta või ametühingutesse kuuluvusega) ei teenustes, nende kaudu ega mingil muul viisil. Juhul, kui
otsustate meile niisugust teavet esitada või kui peate seda tegema teenuseid puudutava kaebuse või
vaidluse käigus, kogume selliseid andmeid üksnes vastavalt kohaldatavale õigusele.

14. Kolmandate osapoolte makseteenused
Võime kasutada kolmandate osapoolte makseteenuseid, et töödelda teenuste kaudu sooritatud makseid.
Kui soovite teenuste kaudu makse sooritada, kogub teie isikuandmeid niisugune kolmas osapool, mitte
meie, ning selle suhtes kohaldatakse kolmanda osapoole, mitte siinset privaatsuspoliitikat. Me ei saa
kontrollida kolmanda isiku poolset isikuandmete kogumist, kasutamist ja avalikustamist ning me ei vastuta
selle eest.
15. Kas see privaatsuspoliitika muutub?
Võime privaatsuspoliitikat igal ajal muuta, seega vaadake see regulaarselt üle. Värskendame
privaatsuspoliitika jõustumiskuupäeva muudatuse tegemise ajal. Teenuste kasutamine pärast niisuguste
muudatuste tegemist tähendab, et nõustute muudetud privaatsuspoliitikaga.
16. Kuidas saate Stanley Black & Deckeriga ühendust võtta?
Kui teil on meie privaatsuspoliitikaga seoses küsimusi või muresid, siis palun esitage need sellel vormil
privaatsuspoliitika juhile või kui eelistate privaatsuspoliitika juhiga ühendust võtta posti teel, palun
kasutage järgmist postiaadressi:
Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
Attn.: Privacy Policy Manager
Palun lisage oma küsimus või päring meile saadetavasse e-kirja või kirja, märkides ära vastava päringuga
seotud SBD kaubamärgid ja teenused.
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Kuna e-posti teel toimuv suhtlus ei ole alati turvaline, siis ärge palun lisage oma meile saadetavatesse ekirjadesse krediitkaardi või muid delikaatseid andmeid.
EMP lisateave
EMPs võite teha ka järgmist:
•
Vajadusel pöörduge oma riigi või piirkonna eest vastutava andmekaitseametniku poole.
Andmekaitseametnike nimekirja leiate siit.
•
Saatke kaebus oma riigi või piirkonna andmekaitseasutusele või seal, kus väidetav
kohaldatava andmekaitseseaduse rikkumine aset leiab. EMP andmekaitseasutuste nimekiri
on kättesaadav siin.
Kehtiv alates: _______________
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