TD Balticu ostu- ja müügilepingu lisa
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
See lisa kehtib siis, kui ostu- ja müügilepingu (edaspidi - Leping) sõlmimisel või täitmisel
töödeldakse Isikuandmeid. Lisa tuleb tõlgendada, võttes arvesse Lepingu tingimusi.
1. Mõisted
1.1. Isikuandmed – kogu teave füüsilise isiku kohta, kelle isikusamasust saab otseselt
või kaudselt määrata isikuandmete (eesnimi, perekonnanimi, aadress, isikukood jne) või
isikule omaste füüsiliste, füsioloogiliste, geneetiliste, psühholoogiliste, majanduslike,
kultuuriliste või sotsiaalsete omaduste abil.
1.2. Isikuandmete töötlemine – kõik automaatsete või mitteautomaatsete vahenditega
isikuandmete või isikuandmete kogumitega tehtavad toimingud.
2. Isikuandmete töötlemise peamised tingimused
2.1. Isikuandmeid töödeldakse alljärgnevalt:
2.1.1. Müüja ei kontrolli Ostja poolt edastatud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust ja
ajastust ning Ostja tagab ja kinnitab, et Ostja edastatud Isikuandmed on
seaduslikult kogutud, hallatud, kasutatud ja töödeldud ning Ostjal on õigus
edastada isikuandmeid Müüjale.
2.1.2. Müüja kasutab, haldab ja töötleb Ostja poolt saadud isikuandmeid Lepingu täitmise
eesmärgil. Sellest lähtuvalt võib Müüja avaldada Isikuandmeid kolmandatele
osapooltele, kui see on vajalik Lepingu täitmiseks.
2.1.3. Edastatud Isikuandmete maht ja säilitamise tähtaeg määratakse vastavalt
kaupadele ja teenustele, mida Ostja ostab Lepingu alusel ja millega on seotud
Isikuandmete töötlemine.
2.1.4. Müüja ei töötle isikuandmeid kauem, kui see on Lepingu eesmärgi saavutamiseks
vajalik, välja arvatud juhul, kui tal on õigustatud põhjus töödelda Isikuandmeid
pikema aja jooksul.
2.1.5. Ostja tagab Isikuandmete turvalise üleandmise Müüjale (salasõna, krüpteeritud
ühendus jne.).
2.1.6. Kehtiv isikuandmete töötlemise põhimõtete eeskiri on avaldatud Müüja kodulehel.
3. Muud tingimused
3.1. Kui Isikuandmete subjekt ja / või volitatud asutus teavitab Müüjat, et Isikuandmeid
kogutakse, kasutatakse, hallatakse ja töödeldakse ebaseaduslikult, siis Müüja ei kontrolli
ega kinnita seda väidet, kuid eeldab selle õigsust ja tal on õigus peatada täielikult või
osaliselt Isikuandmete töötlemise toimingud. Juhul, kui Ostjast tuleneva eksimuse tõttu
tekib Müüjal majanduslik kahju (k.a. pädeva asutuse määratud trahv), siis tuleb see Ostjal
Müüjale hüvitada.
3.2. Pooled kohustuvad oma vahenditega viima ellu nõuetekohased organisatsioonilised ja
tehnilised meetmed, mis on ette nähtud, et kaitsta Isikuandmeid juhusliku või
ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja/või muu võimaliku ebaseadusliku
töötlemise eest.
3.3. Kui Ostja ei täida Isikuandmete kaitsega seotud kohustusi, mis on sätestatud
käesolevas Lepingus ja / või tulenevad õigusaktide nõuetest ja / või siduvatest juhistest
või kui Ostja esitatud kinnitused ei vasta nõuetele, on Müüjal õigus peatada Lepingu
täitmine selles osas, mis puudutab Isikuandmete mis tahes kasutamist Lepingu täitmiseks,
kuni Ostja hakkab oma kohustusi nõuetekohaselt täitma ja kõrvaldab nende kohustuste
täitmata jätmise tagajärjed. Ostja isikuandmete mittenõuetekohase töötlemise tõttu
Müüjale tekitatud majanduslik kahju (k.a. pädeva asutuse määratud trahv) tuleb Ostjal
Müüjale hüvitada.
3.4. Kui Ostja või Ostja klient viib Toote garantiiremonti või tagastab Müüjale Toote,
vastutab Ostja teabe ja andmete, sealhulgas Isikuandmete eest, mis on salvestatud antud
Toote mäluseadmel. Sellisel juhul ei ole Müüja kohustatud tagama, et Tootes salvestatavat
teavet ja andmeid töödeldakse seaduslikult.

