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PRIVAATSUSAVALDUS		

BELCHIM	CROP	PROTECTION		
(kohaldub	alates	25.	maist	2018)	

	

Käesoleva	privaatsusavalduse	on	koostanud	Belchim	Crop	Protection	NV/SA,	Technologielaan	7,	1840	
Londerzeel,	 Belgia,	 registreeritud	 ettevõtete	 keskregistris	 numbriga	 BTW	 BE	 0458.909.077	 (RPR	
Brüssel),	kes	vastutab	teie	 isikuandmete	töötlemise	eest	vastavalt	käesolevas	avalduses	kirjeldatule	
(vahetult	või	oma	sidusettevõtete	kaudu).	

Teie	 isikuandmete	 kaitsmine	 on	 väga	 oluline	 kogu	 Belchimi	 grupi	 jaoks,	 mis	 hõlmab	 Belchimi	
peakontorit	 Belchim	 Crop	 Protection	 NV/SA	 koos	 kõigi	 selle	 sidusettevõtetega	 (edaspidi	 ühiselt	
„meie“).	 Sellest	 tulenevalt	 on	 meie	 eesmärk	 vastata	 alati	 100%	 ELi	 õigusaktidele	 (eelkõige	 üldise	
andmekaitse	 määrusele	 ehk	 „ÜAM-ile”)	 ning	 eraelu	 puutumatust	 ja	 andmekaitset	 käsitlevatele	
kohalikele	õigusaktidele.		

Meie	 eesmärk	 on	 töödelda	 teie	 isikuandmeid	 nii,	 et	 see	 oleks	 seaduslik,	 asjakohane	 ja	 läbipaistev.	
Siinkohal	 teavitame	 teid	 sellest,	 milliseid	 isikuandmeid	 me	 teie	 kohta	 kogume,	 milleks	 me	 neid	
andmeid	kasutame	ja	jagame,	kui	kaua	me	neid	säilitame	ja	kuidas	te	saate	oma	õiguseid	kasutada.	

	

1.	MILLISEID	ISIKUANDMEID	ME	TEIE	KOHTA	KOGUME?	

Me	 kogume	 ja	 kasutame	 teie	 isikuandmeid	 ulatuses,	 mis	 on	 vajalik	 meie	 tegevuseks	 ning	
kvaliteetsete	 kohandatud	 toodete	 ja	 teenuste	 pakkumiseks.	 Kogume	 teie	 kohta	 erinevat	 liiki	
isikuandmeid,	nagu:	

ü identifitseerimisandmed	(nt	eesnimi,	perekonnanimi,	keel,	sugu,	IP-aadress);	
ü kontaktandmed	(postiaadress	ja	e-posti	aadress,	telefoninumber,	faks);	
ü töösuhte	teave	(tööandja	nimi	ja	teie	roll	selles	ettevõttes);	
ü pangandus-	ja	finantsandmed	(nt	pangakonto	andmed);	
ü andmed,	mis	on	seotud	meie	toodete	ja	teenuste	kasutamisega:	

o Kas	olete	 edasimüüja,	 talunik,	 alltöövõtja,	 sõltumatu	nõustaja,	 teadur,	 õpetaja,	 kas	
töötate	valitsuse	heaks	jne?	

o Kas	vajate	kaubanduslikku	või	tehnilist	teavet?	
o Kas	 vajate	 tehnilist	 teavet	 kõigi	 põllukultuuride	 või	 konkreetsete	 põllukultuuride	

kohta?	
ü andmed	 teie	 suhtlemise	 kohta	 meiega	 (meie	 veebisaidi,	 kohtumiste,	 kõnede	 ja	 e-kirjade	

kaudu);	
ü avalike	võimuorganite	esitatud	andmed.	

Me	ei	töötle	teie	isikuandmeid,	mis	puudutavad	teie	rassilist	või	etnilist	päritolu,	poliitilisi	arvamusi,	
usulisi	 või	 filosoofilisi	 veendumusi,	 ametiühingu	 liikmelisust,	 geneetilisi	 andmeid	 ega	 andmeid	 teie	
seksuaalelu	kohta.	
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2.	MILLISTEL	ALUSTEL	JA	MIS	EESMÄRGIL	ME	TEIE	ISIKUANDMEID	KASUTAME?	

a)	Oma	seadusjärgsete	ja	regulatiivsete	kohustuste	täitmiseks	

Kasutame	 teie	 isikuandmeid	 oma	 seadusjärgsete	 ja	 regulatiivsete	 kohustuste	 täitmiseks	 (nt	
nõuetekohaselt	volitatud	avaliku	või	õigusasutuse	poolt	esitatud	ametlikele	päringutele	vastamiseks).	

Lisaks	oleme	kohustatud	pakkuma	oma	klientidele/põllumeestele	tehnilist	tuge	(nt	kui	meie	tooteid	
ei	 kasutata/töödelda/ladustata	 õigel	 moel,	 võivad	 need	 põhjustada	 materiaalseid	 kahjusid	 või	
kehavigastusi).	

b)	Vastavalt	meie	lepingulisele	suhtele	teie	või	teie	tööandjaga	

Kasutame	teie	isikuandmeid	oma	lepingute	sõlmimiseks	ja	täitmiseks,	sealhulgas,	et:	

ü pakkuda	teile	teavet	meie	toodete	ja	teenuste	kohta;	
ü hinnata,	kas	me	saame	pakkuda	teile	toodet	või	teenust	ja	millistel	tingimustel;	ning	
ü pakkuda	tooteid	või	teenuseid	meie	ettevõtetest	klientidele,	st	teie	tööandjale.	

c)	Oma	õigustatud	huvide	realiseerimiseks	

Kasutame	teie	isikuandmeid,	et	võtta	kasutusele	ja	arendada	oma	tooteid	või	teenuseid,	parandada	
oma	riskijuhtimist	ja	kaitsta	oma	seaduslikke	õigusi,	nagu:		

ü pettuste	ennetamine;	
ü IT-haldus/turvalisus	ja	äritegevuse	järjepidevus;	
ü statistika	koostamine	teadus-	ja	arendustegevuseks;	
ü oma	pakkumiste	kohandamine	teie	jaoks	(nt	teie	tingimustele	ja	profiilile	vastavate	toodete	

või	teenuste	reklaamimine),	mida	saab	saavutada:	
Ø meie	potentsiaalsete	klientide	ja	klientide	segmenteerimisega;	
Ø teie	harjumuste	 ja	eelistuste	analüüsimisega	 (meie	 toodete	 ja	 teenuste	kasutamisel	

või	meiega	suhtlemisel	erinevate	kanalite	kaudu);		
Ø teie	andmete	jagamisega	mõne	Belchimi	sidusettevõttega;	
Ø meie	 toodete	 või	 teenuste	 kohandamisega	 muude	 andmetega,	 mida	 oleme	 teie	

kohta	töödelnud.	

d)	Teie	valiku	austamiseks,	kui	oleme	taotlenud	teie	nõusolekut	konkreetseks	töötluseks	

Mõnel	juhul	peame	teie	andmete	töötlemiseks	küsima	teie	nõusolekut	(nt	otseturunduse	eesmärgil).		

e)	Läbi	elektroonilise	suhtluse	saadud	andmete	töötlemiseks	

Lisaks	 mistahes	 elektroonilise	 suhtluse	 salvestamisele,	 mis	 on	 kas	 seaduslikult	 lubatud	 või	
kehtestatud	või	mille	suhtes	te	olete	andnud	oma	nõusoleku,	võime	salvestada	elektroonilist	suhtlust	
teiega,	 kui	 teeme	 seda	 seadusliku	 äritegevuse	 käigus,	 et	 esitada	 tõendeid	 äritehingute	 kohta	 või	
sellise	 elektroonilise	 side	 kaudu	 toimuva	 suhtlemise	 kohta,	 sealhulgas	 nende	 suhtlemiste	 sisu	
(sealhulgas	kõik	meie	poolt	antud	soovitused).	

Me	võime	 säilitada	 selliseid	 salvestusi	 õiguslikult	 nõutava	 või	 lubatud	ajavahemiku	 jooksul,	 sh	 aeg,	
mille	 jooksul	 võib	 tekkida	 vaidlus	 teie	 ja	 meie	 vahel	 salvestatud	 elektroonilise	 suhtluse	 teemal.	
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Ülaltoodu	 kehtib	 kogu	 elektroonilise	 suhtluse	 kohta	 (nt	 e-kirjad,	 SMS,	 kiirsõnumsideteenused	 või	
muud	samaväärsed	tehnoloogiad).	

	

	

3.	KELLEGA	ME	JAGAME	TEIE	ISIKUANDMEID?	

Me	ei	müü	ega	rendi	teie	isikuandmeid	kolmandatele	pooltele.	

Me	avalikustame	teie	isikuandmeid	ainult	Belchimi	grupi	siseselt	Belchimi	sidusettevõtetele.	Mõned	
neist	sidusettevõtetest	asuvad	Kanadas	või	USAs,	mis	on	mõlemad	ametlikult	tunnistatud	kui	piisavat	
isikuandmete	kaitse	taset	pakkuvaks.	

Erandkorras	 võime	 anda	 teie	 isikuandmeid	 välistele	 nõustamisteenuste	 pakkujatele,	 kuid	 see	 võib	
toimuda	üksnes	 Belchimi	 ja/või	 tema	nimel	 tehtava	 teenuse	 osutamisel	 ning	 alles	 pärast	 seda,	 kui	
selline	 teenusepakkuja	 või	 nõustaja	 on	 allkirjastanud	 konfidentsiaalsuslepingu	 (teie	 isikuandmete	
kaitseks).		

	

4.	KUI	KAUA	ME	TEIE	ISIKUANDMEID	SÄILITAME?	

Kasutame	 teie	 isikuandmeid	 kindla	 eesmärgi	 saavutamiseks.	 Kui	 seda	 eesmärki	 enam	 ei	 ole,	
kustutame	andmed.	

Isikuandmete	 talletamise	 lähtepunkt	 on	 kohustuslik	 säilitusperiood	 (mis	 on	 sageli	 kümme	 aastat	
pärast	 lepingu	 lõppu	 või	 tehingu	 toimumist).	 See	 periood	 võib	 olla	 pikem,	 kui	 see	 on	 vajalik	meie	
õiguste	kasutamiseks.	Kui	seaduses	ei	ole	säilitusperioodi	sätestatud,	võib	see	olla	lühem.	

	

5.	MILLISED	ON	TEIE	ÕIGUSED	JA	KUIDAS	TE	SAATE	NEID	KASUTADA?	

Vastavalt	kohaldatavatele	õigusaktidele	on	teil	järgmised	õigused:	

ü Juurdepääs	 või	 kontrollimine:	 võite	 saada	 teavet	 oma	 isikuandmete	 töötlemise	 kohta	 ja	
selliste	 isikuandmete	 koopia.	 Kui	 kasutate	 oma	 kontrollimise	 õigust,	 anname	 teile	 täieliku	
ülevaate	teie	kohta	kogutud	andmetest.		

ü Parandamine:	 kui	 leiate,	et	 teie	 isikuandmed	on	ebatäpsed	või	puudulikud,	võite	nõuda,	et	
me	parandaksime	need	isikuandmed	vastavalt.	

ü Kustutamine	 või	 piiramine:	 võite	 nõuda,	 et	 kustutaksime	 teie	 isikuandmed	 ja/või	 võite	
taotleda	oma	isikuandmete	töötlemise	piiramist.	

ü Vaidlustamine:	 võite	 oma	 isikuandmete	 töötlemise	 vaidlustada	 seoses	 teie	 konkreetse	
olukorraga.	 Teil	 on	 täielik	 õigus	 vaidlustada	 oma	 isikuandmete	 töötlemine	 otseturunduse	
eesmärgil.	

ü Oma	 nõusoleku	 tühistamine:	 kui	 olete	 andnud	 nõusoleku	 oma	 isikuandmete	 töötlemiseks	
(peamiselt	turunduseesmärkidel),	on	teil	õigus	oma	nõusolek	igal	ajal	tühistada.	

ü Andmete	 teisaldatavus:	 kui	 see	on	seaduslikult	kohaldatav,	on	 teil	õigus	saada	meile	antud	
isikuandmed	 tagasi	 või	 kui	 see	 on	 tehniliselt	 teostatav,	 lasta	 edastada	 need	 teie	 valitud	
kolmandale	poolele.	
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ü Kaebuse	 esitamine:	 võite	 esitada	 kaebuse	 pädevale	 ELi	 andmekaitseasutusele	 (nt	 Belgias:	
www.privacycommission.be),	 eelkõige	 riigis,	 kus	 te	 asute,	 kus	 te	 töötate	 või	 kus	 toimus	
väidetav	andmekaitse-	ja/või	privaatsuseeskirjade	rikkumine.	

Kui	soovite	kasutada	ühte	ülaltoodud	õigustest	või	kui	teil	on	küsimusi	seoses	teie	isikuandmete	või	
selle	privaatsusavaldusega,	võtke	meiega	ühendust:	

ü vastavalt	 eelistusele	 e-posti	 teel	 aadressil	 privacy@belchim.com	 (tähelepanuks	 Bruno	
Lauwers)	või		

ü teise	 võimalusena	 kirja	 teel	 –	 Belchim	 Crop	 Protection	 NV,	 Technologielaan	 7,	 1840	
Londerzeel,	Belgia	(tähelepanuks	Bruno	Lauwers).	

Oma	 õiguste	 kasutamisel	 olge	 alati	 võimalikult	 täpne.	 Me	 saame	 nõuetekohaselt	 vastata	 ainult	
päringutele,	 mis	 on	 esitatud	 piisavalt	 põhjalikult.	 Me	 peame	 veenduma	 teie	 isikusamasuses	 nii	
üksikasjalikult	kui	võimalik,	et	keegi	teine	ei	saaks	üritada	kasutada	teie	õigusi.	Seetõttu	võidakse	teilt	
sellise	päringu	tegemisel	küsida	isikutõendit	(nt	ID-kaardi	koopiat).	

	

6.	MUU		

6.1	Andmekaitse	ja	konfidentsiaalsus	

Kasutame	 vajalikke	 ettevaatusabinõusid	 teie	 isikuandmete	 kaitsmiseks.	 Meie	 kaitsemeetmed	
hõlmavad	tehnilisi	vahendeid,	poliitikaid	ja	protseduure,	mida	meie	töötajad	on	koolitatud	järgima.		

Teie	 isikuandmetele	 on	 juurdepääs	 ainult	 volitatud	 töötajatel	 (teadmisvajaduse	 põhjal).	 Lisaks	 on	
kõik	volitatud	töötajad	allkirjastanud	konfidentsiaalsuskohustuse.		

6.2	Uuendused	

Me	võime	seda	privaatsusavaldust	igal	ajal	muuta.	Uusim	versioon	on	alati	saadaval	meie	veebilehel	
(www.belchim.com).	

	

	

	

http://www.belchim.com

