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Viasat World privaatsuspoliitika 
 

Tere tulemast tutvuma meie Privaatsuspoliitikaga. Oleme ettevõttes Viasat World Limited („Viasat” 

või „meie” või „me” ) pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele. 

ÜLDINE 

See poliitika kehtib selle veebilehe kasutamisele (sõltumata juurdepääsu asukohast). 

See poliitika määratleb, kuidas me töötleme teilt kogutud või teie poolt meile antud isikuandmeid. 

Samuti ütleb see teile, kus me teie isikuandmeid säilitame ja millised õigused teil oma isikuandmetega 

seoses on. Palun lugege järgnev hoolikalt läbi, et mõista meie vaateid ja praktikaid mis puudutavad 

teie isikuandmeid ja seda, kuidas me neid kohtleme. 

See veebisait ei ole mõeldud lastele ja me ei kogu teadlikult lastega seotud andmeid. 
 

MEIEGA KONTAKTEERUMINE 

Kui teil on küsimusi selle poliitika või oma konto kohta või vajate millegi muuga abi, võtke palun 

meiega ühendust e-posti aadressil legal@viasatworld.com. Pange tähele, et kui võtate meiega 

ühendust, võib enne teie päringule vastamist nii teie kui meie turvalisuse nimel olla vajalik teie 

identiteedi tõendamine. 

 

Viasat World Limited on teie isikuandmete vastutav töötleja vastavalt määrusele (EL) 2016/679 

(Isikuandmete kaitse üldmäärus) („GDPR”). Leiate meid aadressilt Chiswick Green, 610 Chiswick High 

Road, London W4 5RU, Ühendkuningriik.  

Teil on õigus mistahes hetkel esitada kaebus teabevoliniku büroole („ICO”), mis on andmekaitse 

probleemide järelevalveorgan Ühendkuningriigis (www.ico.org.uk). Hindame aga võimalust tegeleda 

teie muredega enne, kui pöördute ICO poole, nii et palun võtke esmalt meiega ühendust. 

 

TEIE ANDMETE KOGUMINE 

Võime koguda ja töödelda järgmiseid andmeid. 

a) Andmed, mille meile annate. 

- Võite anda meile andmeid sellel veebisaidil vorme täites või suheldes meiega posti, telefoni, 

e-kirja teel või muul viisil. See hõlmab kõiki andmeid, mille annate selle veebisaidi kaudu, 

tellides meie uudiskirja või publikatsioone, võttes osa võistlustest; reklaami või küsitluse, 

teile saadetava turunduspäringu kaudu, selle veebisaidiga mistahes muul viisil suheldes 

http://www.ico.org.uk/
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(„Tegevused”). Kui võtate meiega ühendust, säilitame selle suhtluse salvestise. Andmed, 

mille meile annate, võivad olla teie nimi, aadress, postiindeks ja e-posti aadress. 

- Samuti võime koguda ja säilitada turundus- ja kommunikatsiooniandmeid, mis hõlmavad teie 

eelistusi meilt ja meie kolmandatelt osapooltelt turundusteadete saamiseks ja teie 

suhtluseelistusi.  

- Kui peame isikuandmeid koguma seaduse tõttu või vastavalt teiega sõlmitud lepingu 

tingimustele ja te ei anna andmeid kui neid taotletakse, ei pruugi meil olla võimalik täita 

meie vahel sõlmitud või sõlmimisel olevat lepingut.  

b) Automaatselt kogutavad andmed.  

Võime automaatselt koguda tehnilisi andmeid, kui suhtlete meie veebisaidiga. Nende hulka 

võib kuuluda internetiprotokolli (IP) aadress, internetipakkuja identiteet, sirvimisseadme 

tüüp, brauseri tüüp ja versioon, sirvimistoimingud ja -mustrid, ajavööndi sätted ja asukoht.  

Kui külastate seda veebisaiti mobiilseadmelt, võime automaatselt koguda teie kasutatava 

seadmega seotud tehnilisi andmeid, kordumatut identifitseerimistunnust (näiteks teie 

seadme IMEI/MEID/ESN-number, seadme traadita võrgu MAC-aadress või seadme kasutatav 

mobiiltelefoni number), SIM-kaardi seerianumbrit ja Androidi IDd seadme unikaalse ID 

loomiseks UUID kaudu, kasutatava mobiilibrauseri tüüpi, kasutaja keelt, mobiilseadme 

kaubamärki/mudelit, OSi versiooni ja IPv4 (seadme andmed).  

c) Andmed, mida saame teistest allikatest (kolmanda osapoole andmed). 

Teeme tihedat koostööd kolmandate osapooltega („Teenusepakkujad”), sealhulgas, kuid 

mitte ainult, tehnilise toe teenuste osas. Saame neilt andmeid teie kohta ainult selle 

veebisaidi pakkumise ja parendamise ning teie Tegevuste kogemuse täiustamise jaoks. 

KÜPSISED 

Kasutame küpsiseid teie eristamiseks teistest veebisaidi kasutajatest. Nende hulka kuuluvad Google 

Analytics, asukoht, geopositsioneerimine ja JsessionID. See aitab meil pakkuda teile head kogemust, 

kui teete mistahes Tegevust ja võimaldab meil ka veebisaiti ja selle funktsioone parendada.  

Võite küpsised blokeerida, aktiveerides oma brauseris seadistuse, mis võimaldab teil keelduda kõikide 

või mõnede küpsiste seadistamisest. Kui kasutate oma brauseri seadistusi aga kõikide küpsiste 

blokeerimiseks, ei pruugi teil olla võimalik saada juurdepääsu meie veebisaidile või veebisaidi osadele.  

 

ANDMETE KASUTAMINE 
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Kasutame teie kohta säilitatavaid andmeid järgmistel viisidel: 

- teie geograafilise asukoha määramiseks, teie interneti teenusepakkuja määramiseks ning 

selleks, et aidata meil kiiresti ja tõhusalt vastata päringutele ja taotlustele;  

 

- võimalike keelatud või illegaalsete tegevuste, sh pettuste, ennetamiseks, tuvastamiseks ja 

uurimiseks ning meie tingimuste täitmiseks; ja  

 

- meie veebisaidi publiku analüüsimiseks ja mõistmiseks, et parendada veebisaiti ja teie 

Tegevustega seotud kogemust.  

 

Kasutame teie isikuandmeid ainult juhul, kui seadus seda lubab. Kasutame teie isikundmeid järgmiste 

asjaolude korral: 

 

- kui peame täitma lepingut, mida hakkame teiega sõlmima või oleme teiega sõlminud; 

 

- kui meie õigustatud huvide jaoks osutub vajalikuks (a) meie tellijate teavitamine Viasatiga 

seotud viimastest arengutest; või (b) veebisaidi ja selle funktsioonide kasutajakogemuse 

parendamiseks; ja 

 

- juhul kui peame kinni pidama õiguslikest või regulatiivsetest kohustustest.  

 

 TEIE ANDMETE AVALIKUSTAMINE 

Avaldame teilt kogutud andmed järgmistele. 

- Meie teenusepakkujad: jagame teie andmeid oma Teenusepakkujatega, et pakkuda ja 

jätkuvalt parendada veebisaiti ja teie Tegevuste kogemust.  

 

- Muud kolmandad osapooled: jagame teie andmeid muude kolmandate osapooltega:  

 

• juhul, kui müüme või ostame äri või varasid, millisel juhul avaldame teie isikuandmed 

selle äri või varade tulevasele müüjale või ostjale; 

• kui Viasati või sisuliselt kõik meie varad omandab kolmas osapool, millisel juhul meie 

klientide kohta säilitatavad andmed on üks üle antavatest varadest; 

• kui meie kohustus on teie isikuandmed avaldada või neid jagada õigusliku või 

regulatiivse nõude või päringu täitmiseks; või 
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• meie klientide või teiste õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks. See hõlmab andmete 

vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettusevastase kaitse ja krediidiriski 

vähendamise eesmärgil. 

KUS ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME 

Andmeid, mida me teilt kogume, võidakse edastada ja säilitada sihtkohas, mis asub väljaspool 

Euroopa Majanduspiirkonda („EMP”). Neid võivad ka töödelda väljaspool EMPd asuvad töötajad, kes 

töötavad meie või ühe meie Teenusepakkuja heaks. Need töötajad võivad olla seotud teie päringule 

vastamisega, teie üksikasjalike andmete töötlemisega ning veebisaidi ja Tegevustega seotud teenuste 

hankimisega. Oma isikuandmete esitamisega nõustute nende edastamise, säilitamise ja töötlemisega. 

Võtame kõik põhjendatult vajalikud meetmed, et tagada teie andmete turvaline ja sellele 

Privaatsuspoliitikale vastav töötlemine. 

Kui oleme teile andnud (või kui olete valinud) parooli, mis annab teile juurdepääsu veebisaidi 

mistahes osale, vastutate selle parooli konfidentsiaalsuse tagamise eest. Palume teil parooli mitte 

kellegagi jagada. 

Kahjuks ei ole andmete edastamine interneti teel täiesti turvaline. Kuigi anname oma parima, et teie 

isikuandmeid kaitsta, ei saa me tagada meie serverisse edastatud andmete turvalisust; mistahes 

edastamine on teie omal vastutusel. Kui oleme teie andmed kätte saanud, kasutame rangeid 

protseduure ja turbefunktsioone, sh Hyper Text Transfer Protocol Secure protokolli (mis muutub 

aegajalt), et aidata ära hoida volitamata juurdepääsu.  

Säilitame teie andmeid seni, kuni need on vajalikud meile ja seotud kolmandatele osapooltele, et 

saaksite kasutada veebisaiti ja teha mistahes Tegevusi. Sobiva säilitamisperioodi määramiseks võime 

võtta arvesse isikuandmete hulka, olemust ja tundlikkust, eesmärke, mille jaoks me neid töötleme ja 

perioode, mille jooksul võib isikuandmete säilitamine vajalik olla, et täita meie seadusest tulenevaid 

kohustusi (nt kaebuste ja päringutega tegelemiseks). 

TEIE ÕIGUSED 

Teil on õigus: 

- taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele - see võimaldab teil saada koopia isikuandmetest, 

mida me teie kohta säilitame ja kontrollida, kas me töötleme neid vastavalt seadusele; 

- taotleda paranduste tegemist isikuandmetes, mida me teie kohta säilitame - see võimaldab 

teil lasta parandada puudulikke või ebatäpseid andmeid, mida me teie kohta säilitame, kuid 

meil võib olla vajadus kontrollida teie poolt meile antud uute andmete täpsust; 
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- taotleda oma isikuandmete kustutamist - see võimaldab teil paluda meilt isikuandmete 

kustutamist või eemaldamist juhul, kui meil ei ole head põhjust nende töötlemise 

jätkamiseks; samuti on teil õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada või eemaldada, kui 

olete edukalt kasutanud oma õigust töötlemise vaidlustamises (vt allpool), kui on võimalus, 

et oleme teie andmeid töödelnud ebaseaduslikult või kui peame kustutama teie isikuandmed 

kohalike seaduste täitmiseks (pange tähele, et meil ei pruugi alati olla võimalik teie 

kustutamise taotlust täita konkreetsetel õiguslikel põhjustel, millest antakse teile 

kohaldamise korral teada taotluse esitamise ajal); 

- vaidlustada oma isikuandmete töötlemine, kui tugineme õigustatud huvile ja teie 

konkreetses olukorras esineb miski, mille alusel tahate töötlemise vaidlustada, sest tunnete, 

et see mõjutab teie põhiõigusi ja -vabadusi; samuti on teil õigus esitada vaidlustus, kui 

töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil ilma teie loata; mõnel juhul võime 

näidata, et meil on teie teabe töötlemiseks mõjuvad õiguslikud põhjused, mis tühistavad teie 

õigused ja vabadused; 

- taotleda piirangut oma isikuandmete töötlemiseks - see võimaldab teil paluda meil oma 

isikuandmete töötlemine peatada järgmistel juhtudel: (a) kui tahate, et saavutaksime 

andmete täpsuse; (a) kui kasutame andmeid ebaseaduslikult, aga te ei soovi, et me need 

kustutame; (c) kui teil on tarvis, et säilitaksime andmed isegi juhul, kui me neid enam ei 

nõua, sest te vajate seda õigusnõuete koostamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks; või (d) 

olete oma andmete meiepoolse kasutamise vaidlustanud, aga me peame kontrollima, kas 

meil on tühistavad õiguslikud põhjused nende kasutamiseks; 

- taotleda oma isikuandmete edastamist kolmandale osapoolele - anname teile või teie 

valitud kolmandale osapoolele teie isikuandmed struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas, 

masinloetavas vormis (pange tähele, et see õigus kohaldub ainult automatiseeritud teabele, 

mille kasutamiseks te algselt meile loa andsite või kui me kasutame teavet teie ja meie vahel 

sõlmitud lepingu täitmiseks); ja 

- võtta nõusolek tagasi igal ajahetkel kui kasutame teie nõusolekut teie isikuandmete 

töötlemiseks - see ei mõjuta aga mistahes töötlemise õiguslikkust, mis on teostatud enne 

nõusoleku tagasivõtmist; kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei pruugi meil olla võimalik teile 

teatud tooteid või teenuseid pakkuda; sellisel juhul teavitame teid nõusoleku tagasivõtmise 

ajal.  

Kui soovite neid õigusi kasutada, võtke palun meiega ühendust aadressil legal@viasatworld.com. 

Meie jaoks võib osutuda vajalikuks paluda teilt konkreetseid andmeid, mis aitaksid meil teie 

identiteeti kinnitada ja tagada teile andmetele juurdepääsu õigus (või muude õiguste kasutamine). 

Selle eesmärgiks on tagada, et teie isikuandmeid ei avaldata isikutele, kellel ei ole õigust neid saada. 
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MUUDATUSED PRIVAATSUSPOLIITIKAS 

Aegajalt võib osutuda vajalikuks selle Privaatsuspoliitika muutmine meie äranägemise järgi. Selle 

Privaatsuspoliitika kehtiv versioon asendab kõik eelmised versioonid. Selle veebisaidi jätkuv 

kasutamine teie poolt mistahes teatele järgnevalt tähendab vaikimisi nõusolekut mistahes 

muudatustele. Kui te ei nõustu muudatustega, peate selle veebisaidi kasutamise lõpetama ja loobuma 

kõikidest sidekanalitest, kirjutades meile aadressil marketing@viasatworld.com. 

 

KONTAKT 

Seda Privaatsuspoliitikat puudutavad küsimused, kommentaarid ja päringud on oodatud ja need 

tuleks saata aadressile Viasat World Limited, Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 

5RU, Ühendkuningriik või e-kirja teel legal@viasatworld.com.  


