Privaatsuspõhimõtted
Veebisaiti www.Mylan.ee (veebisait) käitab Mylan (ettevõte). Ettevõte kohustub kaitsma ja austama
Teie privaatsust. Need privaatsuspõhimõtted käsitlevad ettevõtte veebisaidi kasutamist. Kui leiate, et
ettevõte rikub neid privaatsuspõhimõtteid, võtke kohe e-posti teel ühendust Mylaniga ja püüame
Teie pretensiooni lahendada.
Nendes põhimõtetes kehtestatakse alus, millele tuginedes töötleme ettevõtte poolt veebisaidi kaudu
kogutud või Teie esitatud isikuandmeid. Lugege põhimõtted hoolikalt läbi, et mõista meie seisukohti
ja tavasid Teie isikuandmete ja nende käsitlemise kohta ettevõttes. Veebisaidi kasutamisega
aktsepteerite neid privaatsuspõhimõtteid.
Privaatsuspõhimõtted on vastavuses kõigi kohaldatavate privaatsust reguleerivate õigusaktidega.
Põhimõtetes kasutatakse mõistet „isikuandmed“ (nagu on määratletud 19. juuni 1992. aasta
föderaalses andmekaitseseaduses, edaspidi: seadus) tuvastatud või tuvastamata isiku andmete
tähenduses.

Milliseid andmeid me Teilt kogume?
Võime koguda, säilitada ja töödelda järgmisi andmeid Teie kohta:
1. Teie veebisaidi külastuste andmed, sealhulgas liiklusandmed, asukohaandmed ja muud
sideandmed ning andmed Teie arvuti kohta;
2. andmed, mis Te meile esitate, kui võtate ühendust ettevõttega (sh Teie nimi, aadress,
telefoninumber ja e-posti aadress).

IP-aadressid ja küpsised
Ettevõte võib süsteemi haldamiseks koguda andmeid Teie arvuti kohta, sealhulgas Teie IP-aadress,
operatsioonisüsteem ja brauseri tüüp. Tegemist on statistiliste andmetega meie kasutajate
sirvimistoimingute ja -seaduspärade kohta. Ulatuses, mil selliseid andmeid võib käsitleda
isikuandmetena, kasutatakse neid üksnes meie veebisaidi haldamiseks ja neid ei avalikustata ühelgi
muul eesmärgil, välja arvatud sellel veebisaidil kirjeldatud viisil.
Meie küpsiste kasutamise põhimõtteid on täielikult kirjeldatud järgmisel leheküljel.

Milleks me Teie isikuandmeid kasutame?

Ettevõte võib kasutada Teid käsitlevaid andmed järgmisel otstarbel:
1. selle veebisaidi haldamiseks;
2. statistiliseks otstarbeks, et veebisaiti täiustada;
3. tagamiseks, et veebisaidi sisu esitatakse Teie ja Teie arvuti jaoks kõige tõhusamal viisil.

Avalikustamine
Võime avalikustada Teie isikuandmeid meie kontserni liikmetele, st meie tütarettevõtetele,
emaettevõttele ja selle tütarettevõtetele.

Ettevõte võib avalikustada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele:
1. juhul, kui ettevõte müüb või ostab äriühinguid või varasid – sel juhul võib ettevõte avalikustada
Teie isikuandmed sellise äriühingu või selliste varade võimalikule müüjale või ostjale;
2. kui ettevõtte või kõik tema olulised varad omandab kolmas isik – sel juhul lähevad ettevõtte
klientide andmed ettevõtte või selle varade omandajale üle koos ettevõtte või müüdava varaga;
3. ulatuses, mil seda nõuavad noteerimisasutuse või börsi eeskirjad, millel ettevõtte või tema
kontserni liikmete aktsiad on noteeritud või kus nendega kaubeldakse;
4. kui ettevõttel on kohustus Teie isikuandmed avalikustada või neid jagada selleks, et täita juriidilist
kohustust või et jõustada või kohaldada meie kasutustingimusi ja muid kokkulepped või et kaitsta
ettevõtte, klientide või teiste õigusi, vara või ohutust. See hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtete
ja organisatsioonidega pettuste ärahoidmise ning krediidiriski vähendamise eesmärgil.

Teie isikuandmete turvalisus
Kohustume tagama, et Teie andmeid hoitakse turvaliselt. Kahjuks ei ole andmete edastamine
Internetis täiesti turvaline. Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et Teie isikuandmeid kaitsta, kuid ta ei
saa tagada Teie poolt veebisaidile edastatud andmete turvalisust ja andmete edastamise risk jääb
Teie kanda. Kui ettevõte on Teie andmed kätte saanud, püüab ta kasutada asjakohaseid tehnilisi ja
organisatsioonilisi meetmeid, et vältida sellise teabe loata või ebaseaduslikku käitlemist ning kaitsta
andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, juhusliku kaotsimineku, muutmise ning loata
avalikustamise ja juurdepääsu eest ning muul moel kaitsta andmete turvalisust.

Rahvusvahelised andmeedastused
Andmeid, mida ettevõte Teilt kogub, võidakse edastada ja säilitada väljaspool Euroopa
Majanduspiirkonda (EMP). Andmeid võivad töödelda ettevõttes või selle allhankijates töötavad
isikud, kes töötavad väljaspool EMPd. Oma isikuandmete esitamisega nõustute sõnaselgelt sellise
edastuse, säilitamise ja töötlemisega. Ettevõte võtab kõik meetmed, mis on mõistlikult vajalikud

tagamaks, et Teie andmeid käsitletakse turvaliselt ning vastavuses siinsete privaatsuspõhimõtete ja
kohaldatavate privaatsust reguleerivate õigusaktidega.

Põhimõtete muutmine
Võime privaatsuspõhimõtteid aeg-ajalt muuta, postitades veebisaidile uue versiooni. Viimati
ajakohastati privaatsuspõhimõtteid 2014. aasta detsembris.

Kolmandate isikute veebisaidid
Aeg-ajalt võime avaldada linke muude organisatsioonide veebisaitidele; seda teeme üksnes Teie
teavitamiseks. Meil ei ole kontrolli nende saitide sisu ega ressursside üle ja me ei vastuta nende ega
ka kahju eest, mida nende kasutamine võib Teile põhjustada.

Kontakt
Kui Teil on küsimusi Teie isikuandmete või selle kohta, kuidas me andmeid kasutame, võtke
Mylaniga ühendust.

Küpsiste kasutamise põhimõtted
Selle veebisaidi jätkuva kasutamisega nõustute sellega, et kasutame küpsiseid (Teie arvutisse
salvestatavad tekstifailid, mis aitavad veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad saiti kasutavad), nagu
on kirjeldatud siinsetes küpsiste kasutamise põhimõtetes.
Selles jaotises esitame teavet küpsiste kohta, mida võidakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse
salvestada, ja selle kohta, kuidas nende küpsiste salvestamisest keelduda või kuidas neid
kustutada.
Teemad
• Küpsiste kontrollimine ja kustutamine
• Selle veebisaidi peamiste küpsiste loetelu
• Kolmandate isikute küpsised
Küpsiste kontrollimine ja kustutamine
Kui soovite selle veebisaidi salvestatavaid küpsiseid keelata või blokeerida, saate seda teha oma
brauseri seadistuste kaudu. Selleks leiate juhised oma brauseri abifunktsioonist.
Teine võimalus on külastada veebisaiti www.aboutcookies.org, kus on esitatud igakülgne teave
küpsiste haldamise kohta eri brauserites. Sealt saate teada, kuidas küpsiseid oma arvutist
kustutada, samuti üldisemat teavet küpsiste kohta. Selle kohta, kuidas küpsiseid kustutada
mobiiltelefoni brauserist, saate teavet telefoni kasutusjuhendist.

Juhime tähelepanu, et piiravad küpsised võivad mõjutada veebisaidi toimimist.
Veebisait kasutab teiste ettevõtete osutatavaid teenuseid (nt Google, Facebook), kes oma teenuste
osutamiseks paigaldavad samuti meie veebisaidile meie nimel küpsiseid.

Kolmandate isikute küpsised
Sellel veebisaidil kasutatakse ettevõtte Google, Inc. (Google) pakutavat veebianalüüsi teenust
Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid. Teave, mille küpsis koostab Teie veebisaidi
külastuse kohta, sealhulgas Teie IP-aadress, edastatakse ja salvestatakse Google’i poolt Ameerika
Ühendriikides asuvatesse serveritesse. Google kasutab seda teavet, et hinnata veebisaidi
kasutamist Teie poolt, koostada veebisaidi käitajatele aruandeid veebisaidi aktiivsuse kohta ning
osutada muid veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Google võib edastada
seda teavet ka kolmandatele isikutele, kui see on ette nähtud seadusega või kui kolmandad isikud
töötlevad teavet Google’i nimel. Google ei seosta Teie IP-aadressi muude Google’i valduses olevate
andmetega. Selle veebisaidi kasutamisega annate oma nõusoleku Google’ile Teid käsitlevate
andmete töötlemiseks eespool kirjeldatud viisil ja otstarbel.

