Privaatsus- ja küpsiste kasutamise tingimused
Privaatsustingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 19.04.2020.
Käesolevad privaatsus- ja küpsiste kasutamise tingimused (edaspidi Privaatsustingimused)
sätestavad põhimõtted, kuidas, mis alusel ja mis eesmärgil OÜ Ning (kodulehe
www.nipsti.com ja sellel asuva veebipoe omanik) teie isikuandmeid kogub ja töötleb.
Külastades ja kasutades kodulehte (edaspidi Koduleht) ja/või veebipoodi (edaspidi
Veebipood) veebiaadressil www.nipsti.com annate OÜ’le Ning vabatahtliku, ühemõttelise ja
teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja parima veebikogemuse tarbeks
vajalike küpsiste kasutamiseks käesolevates Privaatsustingimustes sätestatud tingimustel.
1. Isikuandmete vastutav töötleja
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Ning, registrikood 14240498, aadress Kannikese
10, Tallinn 10613, Eesti Vabariik, e-posti aadress: nipstikids@gmail.com.
OÜ Ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja
Maksekeskus AS’le.
2. Isikud, kelle isikuandmeid OÜ Ning töötleb
OÜ Ning töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes külastavad
Kodulehte ja Veebipoodi ja/või ostavad Veebipoest tooteid.
3. OÜ Ning poolt töödeldavad isikuandmed
OÜ Ning töötleb järgmisi isikuandmeid:
• teie kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber,
aadress;
• teie poolt Veebipoest ostetud tootega seotud andmed – toote nimetus, kogus, ostu
kuupäev, kasutatud makseviis, valitud kättetoimetamise viis;
• digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info – nt küpsised ja muud sarnased
tehnoloogiad;
• Kodulehel ja Veebipoes veedetud aeg;
• uudiskirja lugemise aktiivsus.
4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
OÜ Ning töötleb teie isikuandmeid kooskõlas asjakohastes õigusaktides kehtestatud
põhimõtete ja nõuetega.
OÜ Ning töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
• Veebipoest tehtud tellimuste töötlemiseks ja täitmiseks;
• kliendisuhete haldamiseks ja kliendiga suhtlemiseks;
• kliendi päringutele vastamiseks;
• kliendisuhete arendamiseks ja analüüsimiseks;
• toodete pakkumiseks;
• otseturunduseks;
• toodete ülevaadete koostamiseks ja tarbijaharjumuste uurimiseks;
• kliendile maksete tagastamiseks;
• Kodulehe ja Veebipoe kasutusstatistika tegemiseks;
• õigustatud huviks vaidluste korral kliendiga;
• seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
OÜ Ning töötleb teie isikuandmeid järgmistel alustel:
• teie selgelt väljendatud nõusoleku alusel;

• teiega sõlmitud müügilepingu täitmiseks või müügilepingu sõlmimisele eelnevate meetmete
võtmiseks vastavalt teie taotlusele;
• OÜ Ning õigustatud huvi korral (nt pettuste vältimiseks, õigusnõuete koostamiseks,
esitamiseks või kaitsmiseks);
• OÜ Ning poolt seadusjärgse kohustuse täitmiseks.
Teil on igal ajal õigus nõusolek OÜ Ning poolt teie isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta,
ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise
seaduslikkust. Teie poolt nõusoleku tagasivõtmine ei välista isikuandmete edasist töötlemist
OÜ Ning poolt seaduse alusel, teiega sõlmitud müügilepingu täitmiseks või müügilepingu
sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt teie taotlusele, OÜ Ning õigustatud
huvide kaitseks või OÜ Ning poolt seadusjärgse kohustuse täitmiseks.
5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
OÜ Ning võib edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kelleks on: ‘
• Teie poolt Veebipoes ostu sooritades valitud transpordi/postiteenust osutav isik;
• Maksekeskus AS (teie poolt Veebipoe vahendusel tehtud tellimuse eest maksete
teostamiseks);
• OÜ’le Ning raamatupidamisteenust osutavad isikud;
• OÜ Ning IT partnerid;
• järelevalve-, korrakaitse- ja uurimisasutused õigusaktides toodud juhtudel;
• muud kolmandad isikud, kui see on vajalik OÜ Ning õiguste kaitseks (nt õigusnõustaja,
kohus, võlgade sissenõudmisteenuse osutaja, maksehäireregister).
6. Otseturundusteadete saatmine
• Teie poolt OÜ’le Ning avaldatud e-posti aadressi kasutatakse teile otseturundusteadete (nt
müügipakkumised, uudiskirjad, küsitlused, muud teadaanded) saatmiseks vaid sellisel
juhul, kui olete avaldanud selleks soovi sisestades Kodulehel enda e-posti aadressi ning
andnud teada oma soovist otseturundusteadete saamiseks.
• Kui olete avaldanud eelkirjeldatud viisil soovi saada OÜ Ning otseturundusteateid on teil
alati õigus nendest loobuda, andes sellest OÜ’le Ning teada e-posti aadressil
nipstikids@gmail.com või järgides otseturundusteadet sisaldavas e-kirjas toodud vastavaid
juhiseid.
7. Küpsiste kasutamine
• Selleks, et pakkuda teile Kodulehe ja Veebipoe parimat võimalikku kasutajakogemust,
kasutab Koduleht küpsiseid (cookies). Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja
salvestab Kodulehte kasutades automaatselt teie kasutatavasse seadmesse.
• Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda kasutajatele paremat kasutuskogemust,
näiteks aitavad küpsised meelde jätta kasutaja varasemaid külastusi ja Veebipoes tehtud
valikuid.
• Kodulehte kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid:
a) kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
b) parema klienditeeninduse pakkumiseks;
c) kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
d) kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
e) Kodulehe ja Veebipoe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
f) Veebipoe sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
• Koduleht kasutab järgmiseid küpsiseid:
a) Sessiooniküpsiseid ehk ajutisi küpsiseid, mida kasutatakse iga kord, kui Kodulehte
külastate ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid
kasutatakse näiteks Kodulehe keelevaliku, Veebipoe ostukorvi sisu meelde jätmiseks.
b) Kolmanda osapoole küpsiseid kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja
reklaamide näitamise eesmärgil. Kasutame järgmiseid kolmandate osapoolte
küpsiseid:

- Facebook Pixel küpsis, mis võimaldab mõõta, optimeerida ja koostada
reklaamikampaaniaid, mida näidatakse Facebookis. Selle küpsise statistikaga
tagatakse, et Veebipoe reklaame näevad inimesed, kes on
huvitunud sarnastest valdkondades ja pakkumistest. Täiendav teave Facebook Pixel
kohta on kättesaadav: https://en-gb.facebook.com/business/help/651294705016616.
- Google Analytics´i küpsis, mis kogub anonüümset teavet selle kohta, kuidas
Kodulehe kasutajad Kodulehte kasutavad, aidates meil seeläbi Kodulehte ja
Veebipoodi parendada. Täiendav teave Google Analytics kohta on kättesaadav:
https://www.google.com/policies/technologies/types/.
• Te võite oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või küpsised blokeerida,
muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittelubamisel ei pruugi Koduleht
plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla teile kättesaadavad.
Lisateave küpsiste blokeerimise kohta on kättesaadav veebilehelt www.aboutcookies.org.
Facebook Pixel küpsistest saate loobuda lingil: https://www.facebook.com/ads/
preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Google Analytics küpsistest saate
loobuda lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
• Küpsiste kohta saate rohkem teavet veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/ või http://
www.youronlinechoices.com/ee/.
8. Isikuandmete töötlemise tähtaeg
OÜ Ning võib töödelda teie isikuandmeid niikaua, kui on vajalik OÜ Ning ja teie vahelise
kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks, kuni teie poolt isikuandmete töötlemise
nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate
tähtaegadeni.
9. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega
• Teil on igal ajal õigus saada teavet teie kohta kogutud isikuandmete kohta, tutvuda oma
isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist või isikuandmete
töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, kui Eesti
Vabariigis kehtivates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
• Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume teil esitada elektrooniliselt OÜ Ning eposti aadressile: nipstikids@gmail.com. Vastame teie taotlusele mitte hiljem kui 30 päeva
jooksul.
• OÜ’l Ning on õigus keelduda teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul,
kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik
õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.
10. Privaatsustingimuste muutmine
OÜ’l Ning on igal ajal õigus ühepoolselt Privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Kehtiva
Privaatsustingimused on alati kättesaadavad veebilehel www.nipsti.com.
11. Isikuandmete töötlemisega soetud vaidluste lahendamine
Juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikutud teie õigusi, on teil õigus pöörduda
kaebusega OÜ Ning poole (e-posti aadressil nipstikids@gmail.com), Andmekaitse
Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

