Andmekaitsetingimused Kogo galerii
Kehtivad alates 10.06.2020
Andmekaitsetingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Kogo
galerii veebilehe (kogogallery.ee edaspidi Kogo galerii veebileht või lihtsalt veebileht).
MÕISTED
Isikuandmete töötlemine – andmetega tehtav mistahes toiming: kogumine, korrastamine,
säilitamine, muutmine, lugemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, kustutamine jne.
Kogo galerii veebileht – kõikide kogogallery.ee domeenide ja alamdomeenide kaudu
kä ttesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, php- ja html-failide) kogum;
Kasutaja – mistahes isik, kes kasutab Kogo galerii veebilehte
Teenused – kõik Kogo galerii poolt Kogo galerii veebilehe vahendusel pakutavad tasuta ja
tasulised tooted ja teenused.
Kolmas isik – Kogo galerii lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse
abil pakub Kogo galerii kasutajale teenuseid või Kogo galerii poolt kasutatava rakenduse
pakkuja.
ANDMETE SAAMISE VIISID
Kogo galerii saab Kasutaja kohta andmeid kahel moel:

- Kasutaja edastab vastavad andmed Kogo galeriile, nä iteks sisestab oma nime, meiliaadressi,
postiaadressi võ i telefoninumbri;

- Kogo galerii kogub ise andmeid Kasutaja kä itumise ja Teenuste kasutamise kohta, nä iteks
millist veebilehte Kasutaja kü lastas ja millist seadet Kasutaja selleks kasutas.
ANDMETE LIIGID
Kogo galerii saab Kasutaja kohta jä rgmisi andmeid:

- isikuandmed – andmed tuvastatud võ i tuvastatava fü ü silise isiku kohta mis tahes vormis,
nä iteks nimi, meiliaadress, postiaadress, telefoninumber ja IP-aadress;

- liiklusandmed – muud andmed selle kohta, kuidas Kasutaja Teenuseid kasutab, nä iteks
Kasutaja kasutatava operatsioonisü steemi versioon, veebilehitseja tü ü p, veebilehe kü lastuse
kuupä ev ja kellaaeg.
ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA KASUTAJA NÕUSOLEK
Kasutaja annab Kogo galeriile nõ usoleku oma andmete töötlemiseks läbi veebilehe järgmistel
viisidel:

- Liitudes Kogo galerii meililistiga annab Kasutaja Kogo galeriile õiguse Kasutaja e-posti
aadressile teavituste saatmiseks uutest näitustest, sündmustest, kunstiteostest,
blogipostitustest.

- Esitades päringu- või broneeringuvormi, annab Kasutaja Kogo galeriile õiguse Kasutaja
küsimustele vastamiseks, Kasutaja soovitud teenuste osutamiseks ning teenuste edasi
arendamiseks ja personaliseerimiseks;

- Lubades küpsiste kasutamist nõustub Kasutaja Kogo galerii veebilehe kü lastatavuse statistika
kogumise ja analü ü simisega eesmärgiga parandada veebilehe kasutajakogemust ja muuta
efektiivsemaks turundust.

- Kogo galerii võ ib kasutada Kasutaja isikuandmeid muudel eesmä rkidel ü ksnes Kasutaja
nõ usolekul võ i selleks pä deva organi loal.
KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:
•
avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
•
nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel
kustutamist;
•
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, või piirata oma
isikuandmete töötlemist välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude
täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile kogo@kogogallery.ee
vastavasisuline sooviavaldus.
Kui kasutaja kuulub Kogo galerii meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja
loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja
seadete alt.
Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda
Andmekaitse Inspektsiooni (https://www.aki.ee/et) poole.
ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
Kogo galerii ei edasta Kasutaja kohta saadud andmeid kolmandatele isikutele ilma Kasutaja
nõ usolekuta, vä lja arvatud kä esolevas põ himõ tetes ja seaduses sä testatud alustel.
Kogo galerii võ ib edastada Kasutaja kohta saadud andmeid jä rgmistele isikutele:

- volitatud tö ö tlejad ehk isikud, kes tö ö tlevad Kasutaja andmeid Kogo galerii nimel ja volitusel
näiteks vastutav töötaja, raamatupidaja

- koostööpartnerid, kes on vajalikud Kasutajale teenuse osutamiseks nagu näiteks
logistikapartner Kasutaja poolt ostetud kauba kättetoimetamiseks. Sellised koostööpartnerid
on Kogo galerii poolt hoolikalt valitud ja heaks kiidetud.

- lisaks kasutab Kogo galerii igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid kes pakuvad:
• e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi (Mailchimp,
http://mailchimp.com/legal/privacy/);
• veebilehe majutust (Zone.ee, https://www.zone.ee/et/lepingud/privaatsusteade/);
• veebilehe kasutusstatistika analüüsi rakendust (Google Analytics,
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html;
• Sotsiaalmeedia reklaamitööriistu (https://www.facebook.com/policy.php)
ANDMETE VORM, SÄILITAMINE JA KAITSE

- Kogo galerii sä ilitab Kasutaja kohta andmeid kirjalikku taasesitamist võ imaldavas vormis,
kuid teeb neist vajadusel vä ljavõ tteid ka muus vormis.

- Kogo galerii sä ilitab Kasutaja andmeid nii kaua, kui see on mõ istlikult vajalik eesmä rkide
saavutamiseks, milleks Kogo galeriil on õ igus andmeid tö ö delda.

- Kogo galerii võ tab vajalikud organisatsioonilised, fü ü silised ja infotehnilised turvameetmed
Kasutaja andmete tervikluse, kä ideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks.
KÜPSISED
Kogo galerii veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja
efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Kasutades Kogo galerii veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras
kirjeldatud viisil.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse
seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks
Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.
Küpsiseid on kahte tüüpi:
1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid
võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja

veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete
kogumiseks.
2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma
veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud
funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.
Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda
kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda
kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab
alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.
Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised
lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse.
Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma
veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt
töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks
siit: Chrome, Internet Explorer, Safari.
Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Kogo galerii Google Analytics teenust, kogudes andmeid
külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja
muu statistika kohta.
Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile
kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada
oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise
brauserilaiend.
Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook
Pixel kohta.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE
Kogo galerii jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata,
eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas
versioonis alati veebilehel saadaval.
Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega
ühendust aadressil kogo@kogogallery.ee.

