PRIVAATSUSTEAVE
GoParking OÜ töötleb isikuandmeid Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide alusel (EL isikuandmete kaitse
üldmäärus 2016/679 ehk GDPR) tema poolt pakutavate teenuste osutamise ja teenuste osutamisest
tulenevate muude olukordade lahendamise eesmärgil.
Andmete vastutav töötleja on GoParking OÜ (registrikood 14580337, Kalda 23, Haapsalu 90503,
goparking@goparking.ee ).
Edastades GoParking OÜ-le enda andmeid lepingu sõlmimiseks, pakutavate teenuste kasutamiseks,
sealhulgas veebipõhises teeninduses eeldame, et isik on tutvunud GoParking OÜ privaatsuspoliitika
põhimõtetega.
Isikuandmeid töödeldakse õiguslikel alustel kliendi ja GoParking OÜ vahel sõlmitud lepingu täitmiseks,
GoParking OÜ õigustatud huvi olemasolul või kooskõlas isikult andmete töötlemiseks saadud
nõusolekuga.
Töötleme isikuandmeid Privaatsuspoliitika põhimõtete kohasel viisil ja üksnes eesmärgil milleks
andmed on kogutud ning eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.
Isikuandmete töötlemisel austatakse privaatsust ja juhindudes kehtestatud andmete töötlemise
reeglitest rakendatakse vajalikke turvameetmeid, et tagada andmete kaitstus ja konfidentsiaalsus.
GoParking OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning kohustuvad neid järgima,
vastutades kohustuste rikkumise eest
GoParking OÜ säilitab isikuandmeid isiku tuvastamist võimaldaval kujul vaid niikaua kui on vajalik
nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani.
Isikul on Määrusega reguleeritud ulatuses õigus GoParking OÜ poolt töödeldavate isikuandmete
suhtes taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele ja nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist,
ülekandmist ning esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid. Samuti on õigus esitada kaebus
GoParking Oü-le, Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule
GoParking OÜ võib keelduda isikuandmete otse ülekandmisest mõnele muule andmetöötlejale kui
andmete edastamine kolmandale isikule ei ole GoParking OÜ hinnangul turvaline.
Seadusest tulenevalt võib GoParking OÜ vajadusel anda oma rikutud või vaidlustatud õiguste
kaitsmiseks ja/või võlanõudmiseks andmete kasutamise õiguse oma koostööpartneritest volitatud
töötlejatele (inkassoettevõtted, lepingulised esindajad, arveldus-, maksehäire- ja muid teenuseid
osutavad isikud), kellel on õigus kasutada andmeid üksnes GoParking OÜ poolt määratud konkreetse
toimingu tegemiseks ning selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel.
GoParking OÜ ei väljasta parkimislepingu sõlmimise ja täitmise ning/või parkimisteenuse osutamisega
seotud küsimuste/vaidluste/probleemide lahendamisel teatavaks saanud isikuandmeid teistele
isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest, andmete
väljastamine on vajalik parkimislepingu sõlmimise ja täitmise ning/või parkimisteenuse osutamisega
seotud küsimuste/vaidluste/probleemide lahendamiseks, GoParking OÜ-l on selleks õigustatud huvi
või kui isik on andnud selleks oma nõusoleku
GoParking OÜ teeb koostööd isikutega, kellele GoParking võib edastada, küsida ja vastu võtta
andmeid, sh isikuandmeid koostöö raames ja eesmärgil. Sellisteks isikuteks võivad olla võlgade
sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, mobiilsideoperaatorid,
arveldusteenuseid, postiteenuseid või muid teenuseid ja tooteid vahendavad või osutavad isikud,
asutused ja organisatsioonid. Nõuame selles koostöös isikuandmete töötlemise vastavust
GoParking OÜ võib koguda GoParking veebilehe külastajate kohta andmeid, kasutades selleks
küpsiseid ning neid andmeid statistilistel ja autentimise eesmärkidel töödelda.

