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Albero Verde OÜ (Bio4You ökopood) kampaania 2021 privaatsuspoliitika 

1. Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist kampaania läbiviimisel 
Albero Verde OÜ, selle töötajate ning volitatud töötleja poolt. Privaatsuspoliitika 
eesmärgiks on teavitada. 

2. Privaatsuspoliitika täidab ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 
2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi määrus) artiklist 12 tulenevat 
andmesubjekti teavitamiskohustust. 

3. Isikuandmete vastutav töötleja on Albero Verde OÜ (korraldaja): 

• registrikood 11036343; 
• aadress Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn 
• telefoni nr +372 5305 4036; 
• meiliaadress web@bio4you.eu. 

5. Kampaania käigus töötleb korraldaja järgnevaid isikuandmeid isikutele, kes on 
võitnud auhinna: 

• ees- ja perekonnanimi; 
• e-posti aadress. 

6. Isikuandmed pärinevad ankeedist, mille kampaanias osaleja täidab. 

7. Isikuandmeid töödeldakse selleks, et võidu korral oleks võimalik kampaanias 
osaleja nimi teatavaks teha ja temaga auhinna üleandmiseks ühendust võtta. 
Isikuandmete sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on määruse artikli 6 lõike 1 
punkt b – kampaanias osalejaga sõlmitud lepingu ehk kampaaniatingimuste 
täitmine. 

8. Lisaks tohib korraldaja kasutada auhinna võitnud osaleja nime (eesnimi + 
perekonnanime esimene täht) sotsiaalmeedias ja bio4you.eu veebilehel. 
Isikuandmete sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on määruse artikli 6 lõike 1 
punkt f ehk korraldaja õigustatud huvi. 

9. Isikuandmete esitamine on kampaanias osalemise eelduseks, kuna vastasel 
korral ei ole võimalik võitjaga ühendust võtta. 

10. Korraldaja jätab õiguse näidata veebilehel võitjate andmeid punktis 8 esitatud 
kujul kuni 3 nädalat pärast kampaania lõppu ja kogutud andmeid säilitatakse 1 
kuu pärast kampaania lõppu. 
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11. Korraldaja edastab isikuandmeid ainult volitatud töötlejale, et volitatud töötleja 
saaks läbi viia auhinna loosimise. 

12. Kampaanias osalejal on määruse kohaselt oma isikuandmetega seoses 
järgnevad õigused. 

Õigus töödeldavate andmete juurdepääsule 

13. Kampaanias osalejal on õigus saada kinnitus, kas korraldaja töötleb tema 
andmeid. 

14. Kui korraldaja on töödelnud või töötleb kampaanias osaleja isikuandmeid, on 
kampaanias osalejal õigus saada juurdepääs enda kohta käivatele 
isikuandmetele, sh andmete koosseisule ja isikule, kellele andmeid on edastatud. 

15. Võimalusel edastab korraldaja andmed taotletud viisil. Elektrooniliselt avalduse 
esitamisel edastatakse andmed elektroonilisel kujul, kui kampaanias osaleja ei 
ole avaldanud soovi saada andmed muul kujul. 

16. Esimese andmete koopia esitab korraldaja oma kulul, edasiste lisakoopiate 
esitamisel on korraldajal õigus nõuda mõistlikku tasu. 

Õigus andmete parandamisele 

17. Kampaanias osalejal on õigus nõuda, et korraldaja parandaks teda puudutavad 
ebaõiged isikuandmed või täiendaks ebatäielikke isikuandmeid, kui see on vajalik 
töötlemise eesmärgist lähtuvalt. 

18. Isikuandmete parandamise või täiendamise taotluse esitamisel on kampaanias 
osaleja kohustatud tõendama, et korraldajal olevad andmed tema kohta on 
ebaõiged või ebatäielikud. Kui isik ei tõenda andmete ebaõigsust või 
ebatäielikkust, võib korraldaja jätta andmed muutmata. 

Õigus olla unustatud 

19. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete kustutamist, kui: 

• isikuandmeid ei ole vaja algse kogumise või töötlemise eesmärgil; 
• isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; 
• kampaanias osaleja on esitanud vastuväite ja puuduvad ülekaalukad 

õiguspärased põhjendused edasiseks töötlemiseks; või 
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• kohustus andmed kustutada tuleneb otse korraldaja suhtes kohalduvast Euroopa 
Liidu või liikmesriigi õigusest. 

20. Olenemata kustutamise nõude õigusliku aluse olemasolust, keeldub korraldaja 
andmete kustutamisest, kui see on vajalik: 

• avalikes huvides oleva ülesande või Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest 
korraldajale tuleneva kohustuse, mis näeb ette isikuandmete töötlemise, 
täitmiseks; või 

• õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 

Õigus piirata andmete töötlemist 

21. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete töötlemise piiramist, kui: 

• ta on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab kontrollida 
isikuandmete õigsust; 

• ta on esitanud vastuväite töötlemise aluseks oleva õiguspärase huvi või avaliku 
huvi olemasolule, ajaks, kuni kontrollitakse õigusliku aluse olemasolu; 

• isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja kampaanias osaleja ei esita 
kustutamise nõuet; või 

• korraldaja ei vaja isikuandmeid töötlemise eesmärgil, ent kampaanias osaleja 
vajab neid õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks. 

Õigus andmete ülekandmisele 

22. Kampaanias osalejal on õigus nõuda andmete esitamist viisil, mis võimaldab 
andmeid üle kanda otse teisele isikuandmete töötlejale. 

23. Ülekandmise õigus kehtib üksnes andmete osas, mille (i) kampaanias osaleja on 
esitanud ise korraldajale, (ii) nõusolekul või lepingu täitmisel põhinevaks 
isikuandmete töötlemiseks ja (iii) andmeid töödeldakse automatiseeritult. 

Õigus esitada vastuväiteid 

24. Kampaanias osalejal on õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, kui 
töötlemine toimub avaliku huvi või korraldaja õiguspärase huvi alusel. 

25. Vastuväite esitamisel peatab korraldaja isikuandmete töötlemise, kuni kontrollib 
ja tõendab kampaanias osalejale, et andmeid töödeldakse õiguspäraselt. 
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Õigus oma õiguste kaitsele 

26. Kui kampaanias osaleja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema 
õiguseid, on tal õigus pöörduda nii Andmekaitse Inspektsiooni kui ka kohtu poole. 

27. Kui kampaanias osaleja isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õiguseid, on 
kampaanias osalejal õigus nõuda temale tekkinud kahju hüvitamist. 

Õiguste teostamine korraldaja poolt 

28. Korraldaja teavitab kampaanias osalejat viimase taotlusel kasutusele võetud 
meetmetest 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest. 

29. Kui kampaanias osaleja esitas isikuandmete parandamise, kustutamise või 
töötlemise piiramise nõude, teavitab korraldaja sellest ka isikuid, kellele 
isikuandmeid on avaldatud, v.a kui see osutub võimatuks või nõuaks 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 

30. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik meetmeid kasutusele võtta, võib korraldaja 
pikendada tähtaega 2 kuu võrra, teavitades tähtaja pikendamisest ning selle 
põhjusest kampaanias osalejat 1 kuu jooksul taotluse esitamisest. 

31. Kui korraldaja ei võta meetmeid kasutusele vastavalt kampaanias osaleja 
taotlusele, esitab ta kampaanias osalejale 1 kuu jooksul põhjendatud keelduva 
vastuse. 

32. Kui korraldajal on kahtlusi õigusi kasutanud isiku identiteedi suhtes, võib 
korraldaja küsida täiendavaid andmeid, et tuvastada õigusi kasutav füüsiline isik. 

33. Korraldaja keeldub taotluse täitmisest, kui ta ei suuda tuvastada õiguste kasutaja 
isikut. 


