Saavutage kontroll oma

VIRTUAALSE IDENTITEEDI ÜLE
#GDPR

Juuni 2019
Mõne ettevõtte ärimudeli oluline osa on teie isikuandmete kogumine ja nende jagamine kolmandate osapooltega. Sellised ettevõtted on tavaliselt suhtlusmeedia platvormid, e-posti teenuse osutajad, otsingumootorite ja
tarkvara tootjad. Nende kogutavad andmed võivad ulatuda kaugemale sellest, mida nendega oma avalikul profiilil aktiivselt jagate. Nad võivad jälgida ka teie e-kirju, kalendrit, otsinguid, asukohti, sõnumeid, teid huvitavaid
lehti ja gruppe, milles osalete. Nende andmete abil kaardistavad nad huvide ja eelistuste põhjal teie virtuaalse
identiteedi. Seejärel müüvad nad teie virtuaalse identiteedi suunatud reklaami pakkujatele.
Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, peab see nõusolek alates 2018. aasta maist kohaldatavate uute andmekaitse-eeskirjade (isikuandmete kaitse üldmäärus) kohaselt põhinema teadlikul otsusel ja
seda peab väljendama teie nõusolekut väljendav tegevus. Võimalik, et 2018. aasta mais võtsid paljud ettevõtted teiega otse ühendust, et nõustuksite nende uute tingimustega ja vaataksite üle oma privaatsussätted.
Soovitame tungivalt tingimused hoolikalt läbi lugeda ja privaatsussätted optimeerida, et platvormid ei töötleks
ega avaldaks kolmandatele osapooltele andmeid, mida te pole nõus jagama. Võimalik, et platvormid küsisid
teie nõusolekut ka selliste isikuandmete töötlemiseks, mis pole teenuse osutamiseks vajalikud. See nõusolek
peab olema antud vabatahtlikult, st seda ei tohiks seada teenuse osutamise tingimuseks. Igal juhul on teil õigus
nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Tarbijate
õiguskaitse

ENAMIK EUROOPLASI KASUTAB OMA PRIVAATSUSSÄTETE MUUTMISE ÕIGUST

Kas olete kunagi proovinud interneti suhtlusvõrgustikus oma isikliku profiili privaatsussätteid
vaikesätetest muuta?
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Küsisime 27 000 eurooplaselt nende suhtlusmeedia harjumuste kohta. Kuigi enamik on proovinud oma privaatsussätteid
muuta, pole suur osa seda kunagi teinud.
Viimase peamised põhjused on arvamus,
et suhtlusmeedia platvorm pakub ise
sobivaid privaatsussätteid, ja teadmatus,
kuidas sätteid ise muuta.
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Allikas: Eurobaromeetri eriuuring 487b QB11, 2019

Miks pole te proovinud muuta oma ühe või mitme
isikliku profiili privaatsussätteid?
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Allikas: Eurobaromeetri eriuuring 487b QB12b, 2019
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TEIE ÕIGUSED ISIKUANDMETE KAITSE
ÜLDMÄÄRUSE KOHASELT

Mida see praktikas tähendab?

Vaikimisi andmekaitse
Platvormi kasutamiseks vajalikud andmed on vaikimisi ainsad andmed, mida tuleks töödelda ja piiratud aja
jooksul säilitada. Andmetele peaks juurde pääsema vaid
piiratud arv volitatud isikuid. Oma andmete avalikkusele
kättesaadavaks tegemise üle peaks otsustama kasutaja
ise. Ettevõtted on kohustatud tagama kasutajate isikuandmete kõrgetasemelise turvalisuse ja võtma arvesse oma
valduses olevate andmetega seotud ohte.

Teie andmete
töötlemise teave
Teil on õigus saada selget teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Ettevõtted peavad teile teatama, milliseid
andmeid ja millistel eesmärkidel nad töötlevad.

Õigus esitada vastuväiteid
Teil on alati õigus esitada vastuväiteid, kui organisatsioon
töötleb teie isikuandmeid eesmärgiga teile kohandatud
reklaame saata.

Õigus tutvuda kõigi enda kohta hoitavate andmetega
Teil on õigus taotleda tasuta juurdepääsu isikuandmetele,
mis organisatsioonil teie kohta on, ja saada neist koopia
üldkasutataval elektroonilisel kujul.

Nõusoleku küsimise korral tuleks piisavalt kaaluda
nii nõustumist kui ka loobumist ning nõustumist ei
tuleks märkida vaikimisi.

Ettevõtted peavad oma andmekaitse-eeskirju
teile esitama selges ja arusaadavas keeles. Peab
olema lihtne aru saada, milliseid andmeid millisel
eesmärgil töödeldakse ja kellega neid jagatakse.

Kui te ei soovi otseturundusreklaame saada, on
teil alati õigus esitada vastuväiteid. See ei tohiks
tähendada, et teil pole enam juurdepääsu veebiplatvormi teenustele. Kui seisate silmitsi valikuga
„võta või jäta“, on tõenäoline, et tegemist on andmekaitse-eeskirjade rikkumisega.
Võite paluda mis tahes ettevõttel endale saata
koopia kõigist andmetest, mida nad on teie kohta
kunagi kogunud. Selle dokumendi kaudu saate
hinnata, kas teile sobib, et ettevõte teie kohta neid
andmeid kogub.

Õigus saada teavet, kui teie
andmed on lekkinud
Kui on toime pandud andmetega seotud rikkumine, peab
teie andmeid säilitav ettevõte sellest teatama riiklikule
andmekaitseasutusele. Kui rikkumisega kaasneb suur oht,
näiteks kui teie krediitkaardi krüptimata andmed paljastati,
tuleks teid sellest isiklikult teavitada.

Kui andmetega seotud rikkumine kujutab endast
suurt ohtu, peab ettevõte sellest viivitamata teavitama teid ja riiklikku andmekaitseasutust.

Õigus olla unustatud
Õigus olla unustatud tähendab, et võite paluda ettevõttel
oma isikuandmed kustutada. Selle erandiks on olukord, kui
andmete säilitamiseks on õigustatud põhjus, näiteks kui
avaliku elu tegelase (nt poliitiku või tegevjuhi) tegevuse
kohta teabe saamine on avalikes huvides.

Teatavatel asjaoludel võite paluda ettevõttel
kustutada enda kohta kõik nende valduses olevad
andmed ja oma profiil jäädavalt kustutada.

Optimeerige oma privaatsussätted.
Kontrollige kindlasti andmeid,
mida veebiplatvormidel jagate.

KAS TEGELIKKUS EI VASTA ANDMEKAITSE-EESKIRJADELE?
ESITAGE KAEBUS!
Võite esitada kaebuse riiklikule andmekaitseasutusele. Andmekaitseasutused
võivad kehtestada ettevõtetele, platvormidele ja organisatsioonidele mitmesuguseid
sanktsioone, sealhulgas peatada või lõpetada andmete töötlemise ja määrata trahvi
kuni 20 miljonit eurot või 4% ettevõtte kogukäibest.
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