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CCI eeskirjade kontroll 

• Kõiki CCI eeskirju tuleks lugeda tegevusjuhendist lähtuvalt. 

• Seda eeskirja tohivad muuta ainult finantsüksus või vastavuskontrolli üksus ning 

muudatused tuleb ülal salvestada. 

• Äriüksuste koostatud kohalikud eeskirjad peavad olema antud eeskirjadega kooskõlas.  

• Päringud antud eeskirjade kehtivuse ulatuse või nende kohaselt toimimise osas tuleb saata 

aadressile compliance@clearchannel.com. 
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Millistele Clear Channeli üksustele see teatis kehtib? 

See privaatsuse ja küpsiste teatis (edaspidi „Teatis“) kehtib [sisesta Clear Channeli ettevõtte nimi] 

veebilehtedele, mis on kättesaadavad aadressil [sisesta veebilink] ning mille juriidiline aadress on 

[sisesta ettevõtte juriidiline aadress], kaasa arvatud veebilehele 

www.clearchannelinternational.com ja mistahes muule veebilehele, mis kuulub Clear Channel 

International grupi tütarettevõtetele või sidusettevõtetele, mille nimekirjaga saab tutvuda tutvuda 

siin (edaspidi „Clear Channel“ või „meie“) ning samuti mistahes mobiilirakendustele, 

internetivormidele ja -tellimustele, toodetele ja teenustele ning sotsiaalmeediakanalitele, mida 

Clear Channel kontrollib ning millel on toodud selle Teatise link (edaspidi eraldi „Platvorm“ või 

koos „Platvormid“). 

Igal Platvormil on seda kontrolliv konkreetne Clear Channeli üksus, mis on määratletud kas 

kasutustingimustes või mõnel muul viisil.  

Miks on see teatis oluline? 

Sõltuvalt sellest, kuidas te meie Platvorme kasutate ja/või meiega muul moel suhtlete, võime teil 

paluda esitada meile teatud isikuandmeid, mille alusel teid tuvastada (kas eraldiseisvalt või koos 

muu infoga, mis meile kuulub).  

http://www.clearchannelinternational.com/
https://www.clearchannelinternational.com/contact-us/markets
https://www.clearchannelinternational.com/contact-us/markets


 

 

Clear Channel on võtnud oma kohuseks teie isikuandmete kaitse kooskõlas meie sise-eeskirjade 

ja kehtivate Euroopa Liidu õigusaktidega. 

“Isikuandmed” viitavad isikuandmetele, mille alusel teid kui üksikisikut tuvastada, või mis 

seonduvad tuvastatava üksikisikuga, nagu on määratletud kehtivates Euroopa Liidu õigusaktides 

(iseäranis Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses 2016). 

Mida see Teatis käsitleb? 

Teatis teavitab teid muudatustest, mis jõustuvad 25.05.2018 ning seonduvad sellega, kuidas me 

kogume, kasutame ja avalikustame isikuandmeid, mida te meile meie Platvormide kaudu edastate.  

Me võime paluda teil isikuandmeid esitada, et saaksime oma tooteid ja/või teenuseid (edaspidi 

ühiselt „Tooted ja Teenused“) teile tõhusalt pakkuda. 

Samuti käsitleb teatis seda, kuidas me võime kasutada teie isikuandmeid seoses mistahes 

reklaami, võistluste, pakkumiste või turunduskampaaniatega (edaspidi ühiselt „Turundus ja 

Reklaam“), mida me võime mistahes meediumi kaudu korraldada, või seoses mistahes muude 

meie lepinguliste kohustuste või õigustatud huvidega.  

Ilmneda võib olukordi, kus meil võib olla põhjendatult vajalik teiega halduslikel või teostuslikel 

põhjustel ühendust võtta, kas seoses sellega, et olete meie Platvormidel registreerunud või 

kasutate neid, teie võimaliku töösuhtega meie juures või teie ligipääsuga meie Toodetele ja 

Teenustele või nende kasutamisega.  

 

Kuidas ja miks me isikuandmeid kogume? 

Vastutavaks andmetöötlejaks on Clear Channel Estonia OÜ. 

Me võime koguda teie isikuandmeid järgnevatel juhtudel (tegu ei ole lõpliku nimekirjaga): 

1. Turundus ja Reklaam 

Me võime koguda teie isikuandmeid teie nõusoleku või meie õigustatud ärihuvi alusel, 

kusjuures viimane sisaldab ka Turundust ja Reklaami, järgnevates olukordades: 

• kui teile edastatakse meie äritegevuse aspektidega seonduvat teavet, kuna olete meie 

klient ning tegu on teabega, mille kohta kas teie või meie leiame, et see võiks teid huvitada;  

• kui registreerute Clear Channeli üritusele või saate kutseid tulevastele üritustele; 

• kui olete oma isikuandmed konkreetselt ja vabatahtlikult esitanud meie Platvorme 

külastades (vt. allolevat jaotist „Küpsised”); 

• kui sõlmite lepingu meie müügiesindajaga esialgse arutelu või müügi käigus; 

• kui tellite meie otseseid või kaudseid turundusnimekirju (Turunduse ja Reklaamiga 

seonduvat teavet võidakse teile esitada sotsiaalmeediakanalite, e-posti, posti või teiste 

sidekanalite kaudu); 

• kui olete eelnevalt andnud oma nõusoleku saada Turunduse ja Reklaamiga seonduvat 

teavet, näiteks väljendades oma huvi meie Toodete ja Teenuste vastu; või 

• kui annate tagasisidet ja osalete meie kliendiuuringutes, võistlustes, pakkumistes või 

küsimustikes. 

 

2. Ligipääs meie toodetele või teenustele („Tooted või Teenused“) ning nende 

kasutamine või ostmine 

Me võime koguda teie isikuandmeid teie nõusoleku või meie õigustatud ärihuvi alusel: 



 

 

• kui te avaldate meie Platvormidel või muude kanalite kaudu soovi konkreetsete materjalide 

või teabe järele; 

• kui registreerite ennast, et saada ligipääsu meie platvormide turvalistele või muul viisil 

piiratud osadele; nt kasutada oma kliendikontot või oma turunduseelistuste kontrollpaneeli; 

• opt-in nõusoleku mehhanismi kaudu;  

• kui haldate meie Platvormidel oma kontakte puudutavaid eelistusi; 

• kui lisate oma teavet meie müügi andmebaasi; või  

• kui olete olemasolev või potentsiaalne klient ning tegu on infoga Toodete ja Teenuste 

kohta, mis on sarnased neile, mille vastu te olete huvi üles näidanud. 

 

3. Meie lepinguliste kohustuste täitmine, mis sisaldab järgmist: 
 

• kui nõustute meie Toodete ja Teenuste kasutamiseks registreerumisel meie tingimustega; 

• kui isiku tuvastamine on vajalik vastavusnõuete täitmiseks; või 

• kui vaja on makset töödelda, makse osas infot edastada ja pakkuda sellega seonduvat 
kliendituge; või. 

• kui kandideerite Clear Channeli ettevõttesse tööle. 

 
4. Muudel juhtudel, mis on käsitletavad meie õigustatud ärihuvina: 

 

• kui võtate meiega oma isikuandmete osas ühendust; 

• kui me vaatame üle ja täpsustame meile kuuluvaid isikuandmeid;  

• kui me salvestame teiega peetud telefonikõnesid kas koolituse või järelevalve eesmärgil;  

• kui teete meile päringu, et saaksime teile paremini kasulik olla; või  

• kui uurime teilt laekunud kaebust;  

• kui diagnoosime meie teenusega seonduvaid probleeme; 

• kui analüüsime trende; 

• kui jälgime kasutajate liikumist veebilehel (vt. allolevat jaotist „Küpsised“); 

• kui haldame oma Platvorme; 

• kui meil on vaja teid tuvastada;  

• kui ametiasutust on vaja teavitada mistahes tegevusest, mis meie kahtluste kohaselt rikub 

mistahes kehtivaid õigusnorme; ja 

• kui meil on vaja koguda laiapõhjalist demograafilist teavet, mida kasutada koondteabena. 

 

Milliseid isikuandmeid me kogume? 

Isikuandmete liigid 

Meie kogutavad isikuandmeid võivad sisaldada alltoodud andmeid, kuid ei ole piiratud alltoodud 

andmete ega nende kombinatsioonidega: 

• teie nimi, postiaadress, e-posti aadress (mis võib paljastada teie IP-aadressi), 

telefoninumber, elukutse ja muud kontaktandmed; 

• mistahes teave, mida te meile vabatahtlikult esitate, täites ära mistahes meie Platvormidel 

asuva vormi ning vaba teksti lahtri (nt lahtrid, kuhu saab vabas vormis kommentaare 

esitada); 

• teie kokkupuuted meiega, kaasa arvatud teave teie isiklike ja ärialaste huvide, vajaduste 

või arvamuste kohta, demograafiline teave, teie kogemused meie Toodete ja Teenustega 

ning eelistatud suhtluskanalid; 



 

 

• teave, mis pärineb muudest allikatest, näiteks avalikest andmebaasidest, ühistelt 

turunduspartneritelt, sotsiaalmeediaplatvormidelt (kaasa arvatud inimestelt, kes on teie 

sõbrad või muul viisil kontaktid) ja muudelt kolmandatelt osapooltelt; 

• tehniline teave, kaasa arvatud asukohateave, internetiprotokolli (IP) aadress, mida 

kasutatakse teie arvuti internetiga ühendamiseks, teie sisselogimise teave, veebilehitseja 

tüüp ja versioon, ajatsooni seaded, veebilehitseja pistikprogrammide tüübid ja versioonid, 

operatsioonisüsteem ja platvorm. Kui me kasutame IP-aadresse, siis ei seosta me teie IP-

aadressi (aadresse) teie ülejäänud isikuandmetega;  

• teie veebikäitumine meie Platvormidel, kaasa arvatud URL teekonnaandmed, mis liiguvad 

meie Platvormidele või sotsiaalmeediakanalitele, läbi nende ja neist lähtuvalt (kaasa 

arvatud kellaaeg ja kuupäev), allalaadimise vead, kindlate veebilehtede külastuse pikkus, 

teave lehel tegutsemise kohta (nt kerimine, klikkimine ja hiirega üle objekti liikumine) ning 

meetodid, mida kasutatakse lehelt ära liikumiseks; 

• mistahes seadmed, mida olete kasutanud meie Toodetele ja Teenustele ligipääsuks 

(kaasa arvatud seadme valmistaja, mudel ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, 

veebilehitseja tüüp ja mobiilseadme tuvastamist võimaldavad andmed). 

 

Mõnel juhul võime teilt nõuda täiendavaid isikuandmeid, et saaksime pakkuda teile kõige 

sobilikuma vastuse. Kui te meie nõuet ei täida, siis võib teie ligipääs meie teenustele või meie 

suutlikkus teid aidata olla piiratud. 

Tundlikud isikuandmed 

Me ei küsi teilt tundlikke isikuandmeid, välja arvatud siis, kui see on osa Clear Channeli 

värbamisprotsessist.  

„Tundlikud isikuandmed“ on isikuandmed, mis võivad seonduda rassi või etnilise kuuluvusega, 

poliitiliste vaadetega, religioossete või muude sarnaste tõekspidamistega, ametiühingusse 

kuuluvusega, füüsilise või vaimse tervisega, seksuaalelu või varasemate karistustega. Tundlike 

isikuandmete esitamise korral palume teie selgesõnalist nõusolekut, et Clear Channel võib 

kasutada neid andmeid ainult sellel eesmärgil, milleks need anti. 

Teie õigused 

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse 2016 kohaselt on teil teatud olukorras oma 

isikuandmetega seoses teatud õigused. Nendeks õigusteks võivad olla näiteks õigus nõuda, et me 

teie isikuandmeid muudaksime või need kustutaksime; õigus oma antud nõusolek tagasi võtta, 

õigus teada, millistel eesmärkidel teie isikuandmeid töödeldakse ning kellele võidakse teie 

isikuandmeid avalikustada (sõltuvalt õigus- ja haldusnormidest). 

Kui te ei ole nõus sellega, et teie isikuandmeid Teatise alusel töödeldakse, siis palun ärge avaldage 

meile oma isikuandmeid ei meie Platvormi kaudu ega mingil muul viisil. 

Kui soovite saada lisateavet oma õiguste kohta või selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid 

kasutame, võtke meiega palun ühendust aadressil t mydata@clearchannel.com. 

Isikuandmete parandamise õigus 

Me võtame endale vastutuse teie esitatud isikuandmete täpse arvestuse pidamise üle, kuid me ei 

taga teie isikuandmete jooksvat tõesust, kui te meid isikuandmete muutmisest teavitanud ei ole.  

mailto:mydata@clearchannel.com


 

 

Kui te teavitate meid sellest, et teie isikuandmed ei ole enam tõesed, siis me muudame või 

uuendame neid (kui see on praktiline ja seaduslik).  

Isikuandmete kustutamise või piiramise õigus 

Te võite paluda meil oma isikuandmed kustutada või neid piirata teatud olukordades, kus meil neid 

enam vaja ei lähe, või võtta tagasi antud nõusolek (kui nõusolek kehtib). Kui me oleme teie 

isikuandmeid teistega jaganud, siis teavitame võimalusel ka neid andmete kustutamisest. 

Õigus nõusolek tagasi võtta 

Kui te olete meile mistahes ajal andnud oma nõusoleku selleks, et me teie isikuandmeid ülaltoodud 

tingimustel või eesmärkidel töötleme, kuid te ei soovi enam, et teie isikuandmeid sellisel viisil 

töödeldakse, siis võite oma tellimuse tühistada, võttes selleks kas meiega ühendust või tellimusest 

loobuda, vajutades tellimuse tühistamise linki e-kirjades, mis me teile saadame. 

Õigus loobuda Turundus- ja Reklaammaterjalidest 

Teil on õigus loobuda saamast Otseturundus- ja Reklaammaterjale, mille saamiseks olete 

eelnevalt oma nõusoleku andnud, tehes järgnevat: 

• klõpsates e-kirjas leiduvat tellimuse tühistamise linki; 

• võttes meiega ühendust e-posti teel info@clearchannel.ee 

• andes sellest meile teada hetkel, kui meile oma isikuandmed esitate. 

Kui võtate tagasi oma nõusoleku saada meilt tulevikus Turundus- ja Reklaammaterjale, siis ei võta 

me teiega enam otseturunduse eesmärgil ühendust. Samas ei tähenda see tingimata, et me teie 

isikuandmed oma andmebaasi(de)st kustutame, kui meie hinnangul on õiglane ja vajalik 

isikuandmeid õigustatud ja seaduslikel põhjustel säilitada. See võib tähendada ka meie kohustust 

olla vastavuses õiguslike nõuetega.  

Õigused seoses automatiseeritud otsuste tegemise ja profiili koostamisega 

Teil on õigus mitte otsusele alluda, kui otsuse aluseks on automatiseeritud töötlemine või profiili 
koostamine. Sellist tüüpi otsuselangetamist kasutame me ainult siis, kui otsus on vajalik lepingu 
sõlmimiseks või täitmiseks, või selleks on andnud volituse meile kehtiv Euroopa Liidu või selle 
liikmesriigi seadus, või meil on selleks teie selgesõnaline nõusolek. 

Me anname teile alati teada, kui me teie isikuandmeid kasutades antud tegevusi läbi viime. 

Õigus isikuandmete koopiate saamiseks 

Seaduses sätestatud juhtudel võib teil olla õigus meiega ühendust võtta ning nõuda meilt koopiat 

isikuandmetest, mis meil teie kohta on. Enne teie päringule vastamist võime teil paluda (i) ennast 

tuvastada ja (ii) päringut täpsustada, et saaksime teie päringule paremini vastata. 

Laste isikuandmed 

Meie Platvormid ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele. Me ei kogu ega töötle oma Platvormi 

kaudu teadlikult laste isikuandmeid. 



 

 

Kolmanda osapoole tooted ja teenused 

Me ei saada teile teavet, mis seondub väljaspool Clear Channelit asuvate kolmandate osapoolte 

toodete ja teenustega, kui seda ei ole konkreetselt nõutud. 

Kolmandate osapoolte veebilehed 

Kui väljaspool Clear Channelit asuvad veebilehed sisaldavad linke meie Platvormidele, ei tähenda 

see, et me antud veebilehtede eest vastutaks ega neid kuidagi toetaks. Antud kolmandate 

osapoolte veebilehtedele kehtivad teised kasutustingimused (kaasa arvatud privaatsuseeskirjad) 

ning teie olete ainuvastutav mistahes selliste veebilehtede vaatamise ja kasutamise eest 

kooskõlas neile kehtivate kasutustingimustega. Meie ei ole vastutavad selle eest, kuidas sellised 

kolmandate osapoolte veebilehed teie isikuandmeid töötlevad. Teatises neid kolmandate 

osapoolte veebilehti ei käsitleta.  

 

Isikuandmete turvalisus 

Teie isikuandmeid (ja kaubanduslikku teavet) hoitakse võimalikult konfidentsiaalsena ja turvaliselt. 

Me rakendame sobilikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmed, mis on kooskõlas meie seadusest 

tulenevate kohustuste ja valdkonna üldise tavaga. Vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse 

üldmäärusele 2016 järgime me teilt saadud isikuandmete säilitamisel ja avalikustamisel rangeid 

turvanõudeid, et ennetada volitamata ligipääs andmetele kuniks põhjendatult võimalik. 

Me kasutame teie isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks valdkonnas tavapäraseid 

meetmeid, kaasa arvatud „tulemüürid“ ja turvalised soklikihid. Me kohtleme teie isikuandmeid kui 

vara, mida tuleb kaitsta kaotuse, muutmise, hävimise ja volitamata ligipääsu eest ning mida meie 

töötajad peavad hoidma konfidentsiaalsena; samuti kasutame paljusid erinevaid turvameetmeid, 

et kaitsta teie isikuandmeid volitamata kasutajate ligipääsu eest, seda nii Clear Channeli siseselt 

kui väljaspool Clear Channelit. Samuti kasutame me ettevõttesiseseid kaitsvaid meetmeid, et 

piirata isikuandmetele ligipääsu omavate kasutajate hulka ainult nende töötajateni, kellel on 

isikuandmeid konkreetsete ülesannete täitmiseks vaja. Täieliku turvalisuse tagamine on võimatu, 

aga me oleme endale ülesandeks võtnud turvanõuete rikkumise korral nõuetekohaselt käituda.  

 
Isikuandmete edastamine 

Kolmandad osapooled 

Me ei edasta tuvastatavaid koondamata isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud 

andmetöötlejatele, kellega on sõlmitud andmetöötlusleping, mis kordab selles Teatises toodud 

tingimusi, ja muudel selles Teatises sätestatud juhtudel, kui kolmandast osapoolest 

teenusepakkuja kaasamine on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks või seadusest 

tulenevalt. 

Vastutava andmetöötleja grupisisene edastamine 

Clear Channel Estonia kuulub ettevõtete gruppi, mille juhtivaks äriühinguks on Clear Channel 

International Limited, juriidilise aadressiga 33 Golden Square, London W1F 9JT. Clear Channel 

Internationali emaettevõtted on iHeart Media Communications ja Clear Channel Outdoor Holdings, 

mis on mõlemad USA börsil noteeritud ettevõtted. Aeg-ajalt võib osutuda vajalikuks meie 

õigustatud huvides edastada Clear Channeli Estonia poolt kogutud isikuandmeid juhtivale 

äriühingule ja USA emaettevõtetele koos nende vastutavate andmetöötlejatega. 



 

 

Andmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu 

Väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides võivad olla andmekaitseseadused, mis ei ole nii 

kaitsvad, kui teie elukohariigi seadused. Sellisel juhul (näiteks USA puhul) reguleerivad meie 

andmete edastamist standardsed lepingupunktid, mis puudutavad isikuandmete edastamist 

väljapoole Euroopa Liitu (või väljapoole jurisdiktsiooni, mida Euroopa Liit loeb andmete privaatsuse 

seisukohast „sobilikuks“). Me edastame teie andmeid väljapoole Euroopa Liitu üksnes selles 

Teatises kirjeldatud juhtudel, välja arvatud siis, kui me oleme kohustatud seda tegema seadusest 

tuleneval põhjusel. 

Müük või ühinemine 

Kui Clear Channel või selle varad müüakse teisele äriühingule või liidetakse teise äriühinguga, mis 

asub väljaspool Clear Channelit, siis on võimalik, et Clear Channeli kogutud isikuandmeid võidakse 

osaliselt või täies mahus edastada äriühingule, mis Clear Channeli ostis või millega see liideti. 

Sellisel juhul proovime kohustada ülevõtvat äriühingut kasutama mistahes neile edastatud 

isikuandmeid sellisel viisil, mis vastab kehtivale seadusandlusele ja selles Teatises kirjeldatule, 

kuid ei me saa tagada, et antud kohustust on võimalik rakendada või et ülevõttev äriühing seda 

täidab. 

Isikuandmete säilitamine 

Kui olete meile oma isikuandmed esitanud, siis säilitatakse teie isikuandmeid sellel perioodi 

jooksul, kui olete meiega seotud, kehtivatest seadustest tuleneva perioodi jooksul või muu 

põhjendatud perioodi jooksul (meie või meie kolmandatest osapooltest andmetöötlejad muudavad 

või kustutavad teie isikuandmed, kui need enam vajalikud ei ole). 

Küpsised 

Millised Küpsiseid me kasutame, miks me neid kasutame ja kuidas need teid mõjutavad  

Küpsis on väike tekstifail, mis koosneb tavaliselt tähtedest ja numbritest (koos ID-tunnusega), mis 

võidakse paigutada teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te meie Platvorme külastate. Üldiselt 

võimaldavad küpsised veebilehel teie seadet ja veebikäitumist ära tunda, kui te sellele veebilehele 

naasete või külastate teist veebilehte, mis sarnased küpsiseid ära tunneb.  

Erinevad küpsised sooritavad erinevaid ülesandeid. Mõned aitavad kasutajal lehekülgedel 

navigeerida, salvestades eelistuste kohta käiva teavet ja muutes veebilehed üldiselt kergemini 

kasutatavaks. Teised määravad kindlaks tooted, kaubad või teenused, mille kasutamisest te 

huvitatud oleksite, ning neid kasutatakse kohandatud reklaami edastamiseks. 

Kui te meie Platvorme külastate:  

Püsiküpsiste kasutamine lubab meie veebilehel teid ära tunda, kui te seda uuesti külastate. 

See omakorda annab meile kasulikku analüütilist teavet, mis aitab meil oma veebilehte ja teie 

külastusi optimeerida. 

Sessiooniküpsised on olemas ainult teie praeguse külastuse vältel, kuniks veebilehitseja 

avatud on. Neid ei salvestata teie kõvakettale ning need kustutatakse, kui te oma veebilehitsejast 

väljute. 

Lisainfo küpsiste kohta on saadaval  https://www.riigiteataja.ee/akt/748829. 

Täpsem info küpsiste ning nende tööpõhimõtete kohta saate aadressilt 

www.allaboutcookies.org/cookies 

https://www.riigiteataja.ee/akt/748829
http://www.allaboutcookies.org/cookies


 

 

KÜPSISTE NIMEKIRI, NÄITEKS: Google Analytics 

Me kasutame sellist tüüpi küpsiseid, et mõista, kuidas meie veebilehte kasutatakse, ning selle 

põhjal kasutuskogemust parandada. Kõik kasutajaandmed on anonüümsed. 

Püsiküpsis:  

• Külastuse korduvus 

Sessiooniküpsis:  

• Google analytics 

 

 

Sotsiaalmeedia nupud 

Paljudel meie veebilehtedel on sotsiaalmeedia nupud, mis võimaldavad meie lehti jagada või neile 

järjehoidja lisada.  

Sotsiaalmeedialehed, nagu Twitter, Google, Facebook ja LinkedIn, võivad koguda teavet teie 

tegevuse kohta internetis. Kui olete antud teenustesse sisse logitud, siis võivad nad salvestada 

selle, kui te meie Platvorme külastate, ning konkreetsed lehed, millel viibite; seda isegi siis, kui te 

nupule ei vajuta. 

Soovitame teil kõigi nende sotsiaalmeedialehekülgede privaatsuse ja küpsiste eeskirjad läbi 

lugeda, et näha, kuidas täpselt teie andmeid kasutakse ja kuidas on võimalik antud andmete 

edastamisest loobuda või need kustutada. 

Lisainfo 

1. Facebooki küpsised  

2. Twitteri küpsised  

3. Google’i küpsised  

4. LinkedIn’i küpsised  

 

Küpsiste manuaalne haldus 

Küpsiste manuaalseks halduseks teie arvutis/seadmes on mitmeid viise. Lugege selle kohta 

lähemalt lehelt Küpsistest. 

Kui kasutate internetti rohkem kui ühest arvutist/seadmest, siis peaksite kindlaks tegema, et kõigi 

veebilehitsejate konfiguratsioon vastaks teie küpsiste eelistustele. 

Ära jälgi 

Kui soovite, et kõik küpsised kogu aeg blokeeritud oleksid, siis võite oma veebilehtiseja vastavalt 

seadistada. Oluline on silmas pidada, et küpsiste blokeerimine võib tähendada seda, et mõned 

meie veebilehe osad ei toimi korrektselt. See võib mõjutada teie kasutamiskogemust. 

Meie Platvormid austavad DNT:1-signaali kui kehtivat veebilehitseja seadistust, mis annab teada 

teie eelistusest. 

http://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.aboutcookies.org/legal-notices/cookies/


 

 

Kuidas küsib Clear Channel teie nõusolekut küpsiste kasutamiseks? 

Clear Channel on vastavuses kehtivate küpsiseid puudutavate seadustega. Kui te esimest korda 

meie platvormi külastate, siis ilmub hüpikkast. Selles küsitakse, kas olete küpsiste kasutamisega 

nõus). Kui te küpsiste kasutamisega nõus ei ole, siis saate igal ajal küpsised blokeerida oma 

veebilehitsejate seadetest (täpsem info selle kohta, kuidas seda teha, on toodud [kohalik vaste 

„kuidas küpsiseid keelata“ vahelehest www.allaboutcookies.org/cookies]  

Kui soovite küpsised blokeerida, siis võtke palun teadmiseks, et mõned osad meie platvormidest 

ei pruugi korralikult töötada ja tõenäoliselt ei loeta ja mõõdeta teie Platvormi kasutamist 

ülalkirjeldatud viisil, mistõttu ei saa meie teie tegevusi arvesse võtta, kui andmeid analüüsime või 

oma teenust selle analüüsi põhjal parandada tahame.  

Võtke meiega ühendust 

Kui soovite edastada meile oma kommentaare, kaebusi, päringuid või kui teil on küsimusi, mis 

seonduvad selle Teatisega, teie õigustega, Platvormiga, meie turundus- ja reklaammaterjalidega 

või meie pakutavate Toodete ja Teenustega, siis võite võtta ühendust Clear Channeli vastutava 

andmekaitseametnikuga kas posti või e-post teel: 

The Chief Data Privacy Officer  

Privacy Office 

Clear Channel International 

33 Golden Square 

London, UK 

W1F 9JT  

E-post: mydata@clearchannel.com  

Samuti võite ühendust võtta andmekaitseametiga. Clear Channeli tegevust kontrolliv 

andmekaitseamet on Ühendkuningriigi teabevoliniku kantselei (ICO), kellega saab ühendust siin.  

Teatise muutmine 

Seda Tatist vaadatakse regulaarselt üle, et tagada selle vastavus kehtivatele õigusnormidele.  

Me jätame endale kõik kohaldatavad omandiõigused kogutud andmete osas. Säilitame endale 

õiguse Teatist muuta ning sellele sätteid lisada või neid kõrvaldada. Mistahes Teatise muudatused 

avaldatakse siinsamas ning me soovitame teil seetõttu aeg-ajalt siia naasta.  

Kehtivad seadused 

Selle Teatise suhtes kohaldatakse Inglise õigust ning seda tõlgendatakse samuti Inglise õiguse 

alusel. 

http://www.allaboutcookies.org/cookies
mailto:mydata@clearchannel.com
http://www.ico.org.uk/
https://ico.org.uk/global/contact-us/

