Clear Channel Internationali
privaatsuse ja küpsiste teatis

1

Clear Channel Internationali privaatsuse ja küpsiste
teatis
Sisukord
Millistele Clear Channeli üksustele see teatis kehtib? ...................................................................................... 2
Miks on see teatis oluline? ................................................................................................................................... 2
Kuidas ja miks me isikuandmeid kogume? ........................................................................................................ 3
Milliseid teie isikuandmeid me kogume? ........................................................................................................... 4
Delikaatsed või erikategooria isikuandmed ....................................................................................................... 5
Teie õigused .......................................................................................................................................................... 6
Kolmandate isikute kaubad ja teenused ............................................................................................................. 7
Isikuandmete edastamine .................................................................................................................................... 8
Kolmandad isikud ................................................................................................................................................. 8
Vastutava töötleja kontsernisisene edastamine ................................................................................................ 8
Isikuandmete säilitamine ...................................................................................................................................... 8
Küpsised ................................................................................................................................................................ 9
Ära jälgi (Do Not Track) ...................................................................................................................................... 12
Kontaktandmed ................................................................................................................................................... 13
Selle teatise muudatused ................................................................................................................................... 13

Millistele Clear Channeli üksustele see teatis kehtib?
See privaatsuse ja küpsiste teatis (Privacy and Cookies Notice, edaspidi: teatis) kehtib Clear Channel
Internationali veebisaitidele, sh www.clearchannelinternational.com, mille registreeritud aadress on 33
Golden Square, London W1F 9JT, Ühendkuningriik, ning kõigile teistele Clear Channel International
Groupi tütar- või sidusettevõtetele, millega saate tutvuda siin, (edaspidi: Clear Channel, meie, meid,
jne) ning kõigile mobiilirakendustele, veebivormidele ja tellimustele, toodetele või teenustele, ja
sotsiaalmeedia kanalitele, mida haldab Clear Channel ja kus selle teatise link on avaldatud [edaspidi:
platvorm(id)].
Igat platvormi haldab individuaalne Clear Channeli üksus vastavalt selle kasutustingimustele.
Miks on see teatis oluline?
Clear Channel kaitseb teie isikuandmeid vastavalt meie ettevõttesisestele põhimõtetele ja
kohaldatavatele Euroopa õigusaktidele.
Selles teatises selgitatakse teile meie tavasid seoses kogumise, kasutamise ja avalikustamisega, mis
seondub isikuandmetega, mida jagate Clear Channeli platvormide vahendusel meie reklaamide,
auhinnamängude, pakkumiste või turunduskampaaniate kontekstis või meile tööle kandideerides.
Lisaks kirjeldatakse selles teie andmekaitseõigusi, sh õigust esitada vastuväiteid Clear Channeli
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teatud töötlusviisidele. Lisateavet oma õiguste ja nende kasutamise kohta leiate selle dokumendi teie
õiguste jaotisest.
Isikuandmed (Personal Data) on isiklik teave, mis võimaldab teid tuvastada isikuna või seondub
tuvastatava isikuga, nagu määratletud kohaldatavates Euroopa õigusaktides (eelkõige isikuandmete
kaitse üldmääruses GDPR).
Kuidas ja miks me isikuandmeid kogume?
Vastutav töötleja (Data Controller) on Clear Channel International.
Võime teie isikuandmeid koguda järgmistel juhtudel.
1. Teie nõusolekul
•

•

Kui tellite meie turundusnimekirju või sotsiaalmeedia lehti, (reklaamikampaaniad,
auhinnamängud, pakkumised või turunduskampaaniate teated (edaspidi ühiselt: turundus ja
reklaam), võidakse teile sotsiaalmeedia kanalite, e-posti, tavaposti või muude sidekanalite
kaudu teateid saata).
Kui otsustate aktiivselt osaleda kogemuskampaanias, kasutades selleks näiteks interaktiivse
reklaami või auhinnamängu QR-koodi (ning peame teadma teie isikut või paluma teie
kontaktandmeid), hangime teie nõusoleku ja teatame teile samal ajal, kuidas neid andmeid
kasutame.

2. Meie lepinguliste kohustuste täitmiseks
•
•
•
•
•
•

Kui nõustute meie tingimustega, registreerides end meie toodete või teenuste kasutajaks.
Teie isiku tuvastamiseks.
Kui registreerite mõnele Clear Channeli üritusele.
Kui pakume teile meie toodete ja teenustega seonduvat kliendituge.
Kui vormistame varade liisingulepinguid vms kokkuleppeid.
Kui kandideerite tööle mõnda Clear Channeli tütarettevõttesse, võib juhtuda, et peame astuma
teatud samme, enne kui saame sõlmida teiega töölepingu (nt kontrollime teie kutseoskusi või
teie õigust töötada riigis, kus asjakohasele ametikohale kandideerisite).

3. Meie muudel õigustatud ärihuvidel, mis hõlmavad mh järgmist
•
•
•
•
•
•
•
•

Teile turundus- ja reklaamteadete saatmiseks, kui me ei vaja selleks teie nõusolekut.
Et pakkuda teile juurdepääsu toodetele ja teenustele või konkreetsetele materjalidele või
andmetele meie platvormidel või muudes kanalites.
Kui töötleme teie andmeid seoses teie tagasiside, kliendiuuringutes ja auhinnamängudes
osalemise või meie pakkumiste või küsimustikega.
Kui salvestame teiega peetavaid telefonikõnesid koolitamise ja/või järelevalve eesmärgil.
Kui vaatame läbi teie päringuid, et saaksime teid paremini aidata või teie esitatud kaebusi
uurida.
Et täiustada meie teenindust, analüüsida arengusuundi ja hallata meie platvorme.
Et jälgida meie mitmekesisust ja kaasavust.
Et aidata teid halduseesmärkidel tuvastada.
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4. Vastavuskontrolli, juriidiliste või regulatiivsetel põhjustel
•
•

Et tuvastada teie isikut palkamiseelse taustakontrolli osana ja rahapesuvastaste eeskirjade
täitmiseks.
Et teatada asjakohasele asutusele ükskõik millisest tegevusest, mille korral kahtlustame mõne
kehtiva seaduse või määruse rikkumist.
Milliseid teie isikuandmeid me kogume?

Isikuandmete tüübid
Meie kogutavad isikuandmed hõlmavad muu hulgas järgmiste andmete kombinatsioone.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, amet ja muud kontaktandmed.
Kui olete kinnisvaraomanik, siis teie varade omandiõigust tõendavad andmed.
Delikaatsed isikuandmed (Sensitive Personal Data), nagu rass ja sugu, kui kandideerite tööle
meie ettevõttes; vt alljärgnevat delikaatsete isikuandmete jaotist.
Kust te meist kuulsite.
Kaebuste üksikasjad.
Säärane info, mida võite meiega vabatahtlikult jagada meie platvormide ükskõik millise vormi
kaudu, nt meie platvormide „vaba teksti“ väljad (tühjad väljad, kuhu võite kommentaare lisada).
Meievahelised asjaajamised, sh info, mis seostub teie isiklike või ametialaste huvide, vajaduste
või arvamustega, demograafia, meie toodete või teenuste kasutamiskogemuse ja
kontaktieelistustega.
Kui kandideerite meie ettevõttes mõnele ametikohale, siis teie CV andmed ja taustteave, mille
võime hankida teie soovitajatelt, teie LinkedIni profiililt või värbamisagentuurilt (kui on
kohaldatav).
Meie platvormidel või mujal tehtud finants- või arveldustehingute andmed, sh krediit/deebetkaardi andmed, arveldusandmed ja/või tarneaadressi teave (kui meie veebisaitidel
millegi eest maksate).
Demograafia- ja kontaktandmed teistest allikatest, nt avalikud andmebaasid,
ühisturunduspartnerid, sotsiaalmeedia platvormid (sh teie sõbrad või inimesed, kellega olete
muul viisil ühenduses), ning kolmandatelt isikutelt.
Tehnilised andmed, sh asukoha teave, teie arvuti internetiühenduseks kasutatav
internetiprotokolli (Internet Protocol, IP) aadress, teie sisselogimisandmed, brauseri tüüp ja
versioon, ajavööndi seadistus, brauseri pluginate tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja
platvorm.
Teie sirvimiskäitumine meie veebiplatvormidel, sh universaalsete ressursilokaatorite (Uniform
Resource Locators, URL) klõpsujada meie platvormidele / sotsiaalmeedia kanalitelt, läbi nende
ja nendelt (sh kuupäev ja kellaaeg), allalaadimisvead, teatud lehtede külastamise kestused,
lehel tegutsemise info (nt kerimine, klõpsud ja kursori hõljutamine) ning lehelt lahkumise
meetodid.
Seadmed, mida kasutasite meie toodetele ja teenustele juurdepääsu saamiseks (sh mark,
mudel ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, brauseri tüüp ja mobiilsideseadme indentifikaatorid).
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Teatud oludes palume teilt täiendavaid isikuandmeid, et saaksime teile anda kõige sobivama vastuse.
Kui te ei esita isikuandmeid, kui teilt seda küsitakse, võidakse piirata teie juurdepääsu teenusele või
meie abistamisvõimalusi.
Delikaatsed või erikategooria isikuandmed
Kui kohalikud seadused seda lubavad, võime teil paluda Clear Channeli värbamisprotsessi raames
vabatahtlikult esitada teavet teie rassi ja usuliste veendumuste kohta ning muid delikaatseid
isikuandmeid, et saaksime täita võrdsuse ja mitmekesisuse kohustust (loomulikult võite sellest ka
keelduda).
Kui see on seadusest tulenevalt lubatud või kohustuslik (sõltuvalt kohtualluvusest), palume teil ise
deklareerida oma praeguse tervisliku seisundi, et anda teile juurdepääs meie territooriumile vastavalt
valitsuse rahvatervise juhistele. Analüüsime oma tegevuskorda, et tagada selle vastavus teie
kohtualluvuses kehtivate soovitustega.
Kui peame töötlema teie delikaatseid isikuandmeid mõnel muul eesmärgil, palume teilt selgesõnalist
nõusolekut, kui seaduses on nõnda sätestatud.
Delikaatsed või erikategooria isikuandmed tähendavad isikuandmeid, mis võivad seostuda
järgmisega: rassiline või etniline päritolu, poliitilised veendumused, ametiühingutesse kuulumine,
füüsiline või vaimne tervislik seisund, isiku eksimatut tuvastamist võimaldavad geneetilised või
biomeetrilised andmed, seksuaalelu või seksuaalne sättumus, usulised või filosoofilised veendumused
ja õiguserikkumise (väidetav) toimepanek või kriminaalasjad. Kui esitate delikaatseid isikuandmeid,
säilitame neid turvaliselt ja proportsionaalse aja vältel ning kasutame neid ainult sihtotstarbeliselt.
Anonümiseeritud andmete kasutamine
Võime osta või koguda anonümiseeritud koondandmekomplekte seoses meie (nt reklaamtahvlitel,
tänaval, teedel, maanteedel, ülesõitudel jm kasutatava) välireklaami tulemuslikkusega või
andmepakkujatelt hangitud tehingute ja ostuajaloo anonümiseeritud koondandmeid. Toimime nõnda,
et meie reklaamijate hüvanguks paremini mõista inimeste tüüpe, kes meie reklaame näevad. Me ei
ürita isikuandmeid analüüsida.
Tarkvara arenduskomplekti (SDK) ja majakate andmed
Majakad on paigaldatud mitmetesse meie tippkohtades asuvatesse reklaamtahvlitesse (hetkel
kasutame majakaid vähe), kus need edastavad passiivselt asukohasignaali, mida saab
mobiilsideseadmetega tuvastada. Teie telefon võib üritada luua ühendust meie reklaamtahvlisse
paigaldatud majakaga. Aeg-ajalt teeme koostööd andmepartneritega, kes kasutavad rakendustes
tarkvara arenduskomplekte, et signaali olemasolu tuvastada. Tarkvara arenduskomplekt (Software
Development Kit, SDK) on rakendusse integreeritud koodijupp, mis lihtsustab rakendusel
asukohaandmete kogumist. Sääraseid rakendusi installides on kasutajal võimalik nõustuda tema
asukohaandmete kogumisega, et rakendust tõhusamalt kasutada. Need rakendused koostavad
andmekomplekti, mis aitavad andmepartneritel paremini mõista tarbijateekondi ja inimeste
liikumismustreid päris maailmas. Rakenduse pakkujad võivad saata ka sihtteateid, kui neil on enda
privaatsusteatise tingimustele vastav sobilik nõusolek. Siiski on kõik Clear Channeli kasutatavad (meie
partnerite edastatud) asukohaandmed koondatud ja anonüümsed ning me ei tuvasta, jälita ega sihi
üksikisikuid.
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Arvutinägemise tarkvara meie reklaamtahvlites
Arvutinägemise (Computer Vision) tarkvara on välireklaami valdkonnas laialdaselt kasutusel (nt
reklaamtahvlitel, tänaval, teedel, maanteedel, ülesõitudel jm). See tehnoloogia hõlmab ekraani sisse
sellise kaamera paigaldamist, mis suudab tuvastada ekraani vaatavate inimeste põhitunnuseid (nt teie
sugu ja juuksevärvi jms), et neile näidatavaid reklaame isikupärastada. Ekraani vaatava isiku soost
sõltuvalt võidakse interaktiivses päikeseprillide reklaamis näidata toodet kandmas kas naist või meest.
Meie partnerid võivad töödelda teie isikuandmeid oma arvutinägemise tarkvara abil, mis on paigaldatud
meie reklaamtahvlitesse, kui mõnest meie reklaamtahvlist möödute, et mõõta seda, mil määral meie
reklaam teie tähelepanu püüab (nt kui kaua te reklaami vaatasite või milliseid olid sel ajal teie näoilmed).
Seejärel edastavad nad meile anonümiseeritud koondandmekomplektid, et mõistaksime paremini
demograafilise publiku reaktsioone reklaamidele, mida meie klientide soovil näitame.
Isikuandmete dokumenteerimistarkvarale rakendatakse rangeid umbisikustamise, infoturbe ja mälu
kustutamise protsesse. Teeme koostööd tarkvaratootjatega, kellele on antud andmete privaatsuse
mõjuhinnang ja kes on allkirjaga kinnitanud, et järgivad kohaldatavaid andmekaitset reguleerivaid
õigusakte.
Teie õigused
Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja teiste kohaldatavate õigusaktide alusel on teil enda
isikuandmetega seonduvaid õigusi. Need õigused on (juriidilistest ja regulatiivsetest nõuetest sõltuvalt)
muu hulgas järgmised.
Õigus isikuandmete parandamisele
Kui teatate meile, et teie isikuandmed pole enam täpsed, muudame või uuendame neid (kui see on
praktiline ja seaduslik).
Õigus isikuandmete kustutamisele või töötlemise piiramisele
Teatud juhtudel võite meilt paluda teie isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist, nt juhul kui
me neid enam ei vaja või kui võtsite oma nõusoleku tagasi (kui lähtusime töötlemisel teie nõusolekust).
Kui oleme jaganud teie isikuandmeid teistega, teatame kustutamisest võimaluse korral ka neile.
Õigus nõusolek tagasi võtta
Teil on igal ajal täielik õigus keelduda otseturundusest või profiilianalüüsist, mida otseturundamiseks
teeme. Kui olete mingil hetkel andnud meile nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks mõnel
eelmainitud tingimusel või eesmärgil, kuid ei soovi enam, et teie isikuandmeid nõnda töödeldakse, võite
tellimustest loobuda, kasutades selleks vastavaid linke või saates e-kirja aadressil
mydata@clearchannelint.com.
Õigus andmete ülekandmisele
Võite paluda, et esitaksime teile teie isikuandmed (mida olete meiega jaganud või mida oleme teie
kohta kogunud sel ajal, kui meie platvorme kasutasite) üldkasutataval ja masinloataval kujul, et see
mõnele teisele vastutavale töötlejale saata.
Õigus esitada vastuväiteid
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Teatud oludes võite esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta (eelkõige siis, kui me ei
pea andmeid töötlema lepinguliste või juriidiliste kohustuste täitmiseks või kui kasutame andmeid
otseturunduseks ning me ei toetu seejuures teie nõusolekule).
Õigused seoses automatiseeritud töötlusel põhinevate otsuste tegemise ja profiilianalüüsiga
Teil on õigus, et teie kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb ainult automatiseeritud töötlusel või
profiilianalüüsil, kui see avaldaks teile õiguslikku või sarnast märkimisväärset mõju. Kasutame seda
tüüpi otsuste tegemist vaid siis, kui otsus on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks; kui meil on
selleks Euroopa Liidu või asjakohase liikmesriigi õigusest tulenev luba või kui meil on teie selgesõnaline
nõusolek.
Anname teile alati teada, kui teie isikuandmeid kasutades nõnda toimime.
Õigus tutvuda isikuandmetega
Kui see on seadusega lubatud, võib teil olla õigus meiega ühendust võtta, et paluda meilt koopiat teie
kohta kogutud isikuandmetest, mida säilitame. Enne teie taotluse täitmist võime paluda teilt (i) teie isiku
tõendamist ja (ii) lisateabe esitamist, et saaksime teie taotluse tõhusamalt rahuldada.
Need õigused võivad olla piiratud, nt juhul, kui teie taotluse rahuldamine avaldaks kellegi teise
isikuandmeid (millega rikutakse mõne kolmanda isiku või meie õigusi) või kui palute meil kustutada
andmeid, mida peame säilitama seaduslikel põhjustel või mida võime säilitada veenva õigustatud huvi
alusel. Asjakohased erandid leiate nii GDPR-ist kui ka Ühendkuningriigi 2018. aasta
andmekaitseseadusest (Data Protection Act). Teavitame teid asjakohastest eranditest, kui teie
taotlusele vastame.
Nende õiguste kasutamiseks või muu teabe (nt õigustatud huvide tasakaalustuskatse koopia)
hankimiseks võite meiega ühendust võtta mõnel järgnevalt kirjeldatud viisil.
Kui soovite lisateavet oma õiguste või selle kohta, kuidas kasutame teie isikuandmeid, võtke meiega
ühendust e-posti aadressil mydata@clearchannelint.com. Kui mõni mure jääb lahenduseta, on teil
õigus esitada kaebus EL-i andmekaitseasutusele kas oma elu- või töökohas või seal, kus usute
rikkumise toimunud olevat.

Laste isikuandmed
Meie platvormid pole suunatud alla 16-aastastele lastele. Me ei kogu ega töötle oma platvormidel
teadlikult laste isikuandmeid.
Kolmandate isikute kaubad ja teenused
Me ei saada teile ettevõtteväliste kolmandate isikute kaupade ja teenustega seostuvat teavet, kui te
pole seda selgesõnaliselt palunud.
Kolmandate isikute veebisaidid
Kui meie platvormidel on avaldatud Clear Channelile mittekuuluvate veebisaitide linke, ei vastuta me
nende veebisaitide sisu eest ega kiida heaks sääraseid lingitud kolmanda isiku veebisaite. Säärastel
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kolmanda isiku veebisaitidel kehtivad teistsugused kasutustingimused – sõltuvalt veebisaitide
omanikust ja vastutavast töötlejast –, mistõttu olete ainuvastutav selliste veebisaitide sirvimise ja
kasutamise eest vastavalt nende kasutustingimustele. Me ei vastuta selle eest, kuidas seesugused
kolmanda isiku veebisaidid teie isikuandmeid käitlevad, ning neile käesolev teatis ei laiene.
Isikuandmete edastamine
Kolmandad isikud
Edastame teie isikuandmeid, kui kasutame kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes aitavad meil
töödelda isikuandmeid selles teatises kirjeldatud eesmärkidel; see hõlmab ka kliendihalduse ja
klienditeabe kogumise lahenduste pakkujaid, koondandmete analüüsipartnereid, veebimajutust ning
auditeerimis- ja vastavuskontrolli partnereid.
Vastutava töötleja kontsernisisene edastamine
Clear Channel International on kontserni (Clear Channel International Limited) juhtüksus aadressiga 33
Golden Square, London W1F 9JT. Clear Channel Internationali tüviettevõte on Ameerika Ühendriikide
börsil noteeritud Clear Channel Outdoor. Aeg-ajalt võib meie õigustatud huvides olla vajalik edastada
isikuandmeid, mida Clear Channeli on kogunud Clear Channel Groupilt, selle USA tüviettevõttelt ja
nende andmete volitatud töötlejatelt.
Edastamine Euroopa Liidust väljapoole
Mitte-Euroopa riikides võivad kehtida andmekaitseseadused, mis on isikuandmete kaitsmisel teie
elukohas kehtivatest nõuetest leebemad. Sellisel juhul (nt Ameerika Ühendriikides) juhindutakse meie
isikuandmete edastamisel Euroopa Liidu Komisjoni standardsetest lepingutingimustest, mis seonduvad
isikuandmete edastamisega Euroopa Liidust (või Euroopa Komisjoni poolt „piisavaks“ hinnatud
andmete privaatsusega kohtualluvustest) väljapoole. Kohtualluvused, kuhu isikuandmeid edastatakse,
võivad sõltuda teie kodakondsusest või asukohast.
Müük või ühinemine
Kui Clear Channel või selle varad müüakse või kui ettevõte ühineb mõne muu ettevõttevälise üksusega,
võidakse Clear Channeli poolt teie kohta kogutud isikuandmeid kas osaliselt või täielikult edastada
ostjale/lõppettevõttele.
Isikuandmete säilitamine
Kui olete meiega jaganud oma isikuandmeid, säilitatakse neid meie koostöösuhte lõpuni ja kuni andmed
täidavad nende kogumise eesmärki. See hõlmab aega, mida vajatakse võimalike juriidiliste,
regulatiivsete, aruandluslike ja teavituslike nõuete täitmiseks ning teie isikuandmete töötlemiseks, et
koostada õigusnõudeid või end nende eest kaitsta (meie või meie kolmandast isikust andmete volitatud
töötleja täiendab teie isikuandmeid või kustutab need asjakohase säilitusperioodi lõppedes).
Asjakohast säilitusperioodi kindlaks määrates analüüsime teie isikuandmete töötlemise eesmärki,
mahtu, tüüpi ja konteksti, kohalikke juriidilisi nõudeid, isiku andmekaitseõiguste rikkumise ohtu ning
seda, kas isikuandmete töötlemise eesmärki oleks võimalik saavutada mõnel muul viisil.
Kui soovite lisateavet konkreetsete säilitusperioodide kohta, mida teie isikuandmetele rakendame,
võtke meiega ühendust e-posti aadressil mydata@clearchannelint.com.
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Edutult kandideerinud kandidaatide isikuandmed kustutatakse, ent kui isik võiks sobida mõnele muule
ametikohale, võidakse tema isikuandmeid säilitada kuni ühe aasta tema avalduse esitamise
kuupäevast arvestades.
Kui töötleme isikuandmeid turunduseesmärkidel või teie nõusolekul, töötleme andmeid nii kaua, kuni
palute meil selle lõpetada, ja veel veidi aega pärast seda (et saaksime teie soovi täita).
Dokumenteerime ka selle, kui palute meil teile enam otseturundusmaterjale mitte saata või teie
andmeid mitte töödelda, et saaksime teie soove arvestada ka tulevikus.
Kui töötleme teie isikuandmeid lepingu täitmiseks või auhinnamängu korraldamiseks, säilitame teie
andmeid 6 aastat alates viimasest korrast, kui meiega suhtlesite.

Küpsised
Milliseid küpsiseid me koos kolmandate isikutega kasutame, miks neid kasutatakse ja kuidas
see teid mõjutab
Küpsis on väike tekstifail, mis koosneb tavaliselt tähtedest ja numbritest (koos ID-sildiga), mis võidakse
salvestada teie arvutisse või mobiiltelefoni, kui meie platvorme kasutate. Küpsised võimaldavad
veebisaidil ära tunda teie seadet ja sirvimisajalugu, kui veebisaidile tagasi pöördute või kui külastate
teist veebisaiti, mis need küpsised ära tunneb.
Igal küpsisel on oma eesmärk. Vajalikud küpsised aitavad teil navigeerida läbi lehtede;
salvestuseelistustega seonduvad info- ja talitlusküpsised lihtsustavad tavaliselt veebisaidi kasutamist.
Need eksisteerivad ainult teie praeguse külastusseansi vältel, kuni teie brauser on avatud. Neid ei
salvestata teie arvuti kõvakettale ning need kustutatakse, kui veebibrauseri sulgete.
Muud küpsised (nt siht- ja reklaamküpsised) tuvastavad tooteid, kaupu või teenuseid, mille vastu
võiksite huvi tunda, ning neid kasutatakse teile kohaldatud reklaami näitamiseks; talitlusküpsised
aitavad meil koguda koondandmeid selle kohta, kuidas inimesed meie platvorme kasutavad.
Kui külastate meie platvorme, küsime teilt luba, kas võime teie seadmesse mittevajalikke küpsiseid
salvestada. Küpsistest keeldumiseks tutvuge järgmise teabega.
Meie kasutatavaid küpsiseid ja nende otstarvet on kirjeldatud järgmises tabelis.
Küpsis

Nimi

Eesmärk

Tüüp

Küpsised lubatud

exp_cookies_allowed

See on vajalik küpsis ja
seda kasutatakse selleks,
et meeles pidada kasutaja
otsust seoses meie saidi
küpsistega. Sellele küpsis
salvestatakse saidile
saabumise hetkel
vaikimisi väärtusega „y“.

Püsiküpsis
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Küpsised keelatud

exp_cookies_declined

See on vajalik küpsis ja
seda kasutatakse selleks,
et meeles pidada kasutaja
otsust seoses meie saidi
küpsistega. See küpsis
salvestatakse pärast
seda, kui külastaja teeb
küpsistest keeldumise
otsuse, ja see asendab
küpsise
exp_cookies_allowed.

Püsiküpsis

Küpsiste teatise
peitmine

exp_cookie_notice_hidden

See on vajalik küpsis ja
seda kasutatakse selleks,
et meeles pidada, kas
kasutajat on varem meie
saidil küpsiste
kasutamisest teavitatud.
See salvestatakse
väärtusega „y“, kui
külastaja sulgeb/kinnitab
küpsiste infoteatise.

Püsiküpsis

Sisuhaldussüsteem

exp_last_visit
exp_tracker
exp_last_activity
exp_stashid

Need küpsised on
esimese isiku
analüütikaküpsised, mille
meie sisuhaldussüsteem
salvestab siis, kui meie
saidile saabute. Mõned
neist küpsistest
kustutatakse, kui kasutaja
brauseri sulgeb; teistel on
varieeruv
aegumiskuupäev.

Püsiküpsis:
exp_last_visit
exp_last_activity

Need küpsised on
analüütikaküpsised,
millega kogutakse infot
selle kohta, kuidas
kasutajad meie saiti
kasutavad. Kasutame
kogutud infot aruannete
koostamiseks ja saidi
täiustamiseks. Küpsised

Püsiküpsis:
__utma
__utmb
__utmt
__utmz

Google Analytics

__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz

Seansiküpsis:
exp_tracker
exp_stashid

Seansiküpsis:
__utmc
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koguvad anonüümsel
kujul infot nt järgmise
kohta: saidi külastajate
arv, külastajate lähtesait
enne meie saidile
jõudmist ja meie saidil
külastatud
veebileheküljed. Google’i
privaatsuspõhimõtetega
tutvumiseks klõpsake siin
Vimeo

__ssid
continuous_play_v3
player
vuid

Need on talitlusküpsised,
mida Vimeo kasutab
veebisaidi lehekülgedel,
kuhu on manustatud
Vimeo videoid. Lisateavet
leiate Vimeo küpsiste
kasutamise põhimõtetest.
Vimeo võib lisaks
eelmainitud küpsistele
salvestada ka muid
küpsiseid (vt Vimeo kõigi
küpsiste loendit).

Püsiküpsis

Püsiküpsised võimaldavad meie veebisaidil teid ära tunda, kui saidile järgmine kord naasete. See
annab meile kasulikke analüüsiandmeid, mis aitavad meil veebisaiti ja teie külastusi optimeerida.
Seansiküpsised eksisteerivad ainult teie praeguse külastusseansi vältel, kuni teie brauser on
avatud. Neid ei salvestata teie arvuti kõvakettale ning need kustutatakse, kui veebibrauseri sulgete.
Sotsiaalvõrgustike nupud
Meie veebisaidi paljudel lehekülgedel võite märgata sotsiaalvõrgustike nuppe. Need võimaldavad teil
meie saidi lehekülgi jagada või järjehoidjaks lisada.
Sotsiaalmeedia saidid, nagu Twitter, Google, Facebook ja LinkedIn, võivad koguda teavet teie
internetitegevuse kohta. Nad võivad salvestada seda, kui külastate meie platvorme ja konkreetseid
lehekülgi, kui olete nende teenusesse sisse logitud (ka siis, kui te nupul ei klõpsa). Sel juhul võime olla
koos sotsiaalmeedia saidiga ühised vastutavad töötlejad seoses andmetega, mida meie veebisaidilt
neile edastatakse. Siiski on nad teie andmeid edasi töödeldes vastutava ainutöötleja rollis. Võite
kasutada oma õigusi teie andmete ühisvaldamise suhtes meist kas emma-kumma või ainult
sotsiaalmeedia partneri suhtes.
Nende edasise kasutamise korral peate tutvuma asjakohaste saitide privaatsuspõhimõtete ja küpsiste
kasutamise põhimõtetega; vaid nii saate selge ülevaate, kuidas teie andmeid kasutatakse ning kuidas
sääraste andmete jagamine lõpetada või need kustutada.
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Lisateave
1. Facebooki küpsised
2. Twitteri küpsised
3. Google’i küpsised
4. LinkedIni küpsised
Küpsiste käsitsi haldamine
Teie arvutisse/seadmesse salvestatud küpsiste käsitsi haldamiseks on mitmeid viise. Lisateavet leiate
organisatsiooni About Cookies veebisaidilt.
Kui kasutate internetti mitmes arvutis/seadmes, peate hoolitsema selle eest, et seadistate oma küpsiste
eelistused igas kasutatavas brauseris.
Ära jälgi (Do Not Track)
Kui soovite, et kõik küpsised oleksid alaliselt blokeeritud, saate oma brauserit vastavalt
seadistada. Pidage seejuures meeles, et küpsiseid blokeerides ei pruugi meie saidi mõningad osad
ootuspäraselt toimida. See võib mõjutada teie sirvimiskogemust.
Meie platvormid austavad DNT:1-signaali teie eelistusest teatava ja kehtiva brauseriseadistusena.
Kuidas Clear Channel küpsiste kasutamiseks luba küsib?
Clear Channel järgib küpsiste kasutamist reguleerivaid õigusakte. Kui peame teilt nõusolekut küsima,
kuvatakse teile meie saidi esmakülastuse korral hüpikaken. Aknas küsitakse teilt, kas olete nõus
mittevajalike küpsiste kasutamisega. Küpsistest keeldudes blokeeritakse need teie nimel. Lisaks võite
küpsiseid igal ajal oma brauseri seadetest keelata (asjakohast lisateavet leiate veebilehe
www.allaboutcookies.org/cookies küpsiste kustutamise jaotisest „How to delete cookies“).
Kui otsustate küpsised keelate, pidage seejuures meeles, et meie platvormide mõningad osad ei pruugi
ootuspäraselt töötada ning et tõenäoliselt ei arvestata ega mõõdeta meie platvormi teiepoolset
kasutamist eelmainitud viisidel; meil pole võimalik andmeid analüüsides ega meie teenust parandades
teie toiminguid arvestada.
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Kontaktandmed
Kui teil tekib kommentaare, kaebusi või päringuid või kui teil on küsimusi selle teatise, teie õiguste,
platvormi meie turundus- ja reklaammaterjalide või toodete või teenuste kohta, võite ühendust võtta
Clear Channeli andmete privaatsuse vanemametnikuga (Chief Data Privacy Officer), saates
privaatsusosakonnale (Privacy Office) järgmisel aadressil (e-)kirja.
Chief Data Privacy Officer
Privacy Office
Clear Channel International
33 Golden Square
London, Ühendkuningriik
W1F 9JT
E-posti aadress: mydata@clearchannelint.com
Lisaks võite ühendust võtta andmekaitseasutusega (Data Protection Authority) seal, kus elate või
töötate või arvatavas rikkumise toimumise kohas. Euroopa järelevalveasutuste loendi leiate siit. Kui
asute Ühendkuningriigis, on sobivaimaks andmekaitseasutuseks tõenäoliselt Ühendkuningriigi
andmekaitseamet (UK Information Commissioner’s Office), millega saate ühendust võtta siin.
Selle teatise muudatused
Teatist vaadatakse regulaarselt läbi, et tagada selle vastavus kohaldatavatele õigusaktidele.
Jätame endale kõik kohaldatavad omandiõigused, mis seonduvad kogutud andmetega. Jätame endale
õiguse selle teatise sätteid muuta, modifitseerida, lisada ja eemaldada. Kõik teatise muudatused
avaldatakse siin, mistõttu soovitame teil seda teatist aeg-ajalt uuesti uurida. Kui muudatused on
ulatuslikud, anname neist teile teada.
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