
Teie privaatsus on meile oluline 

Nokia Corporation, sealhulgas tema sidusettevõtted, austab teie privaatsust ja 

järgib kohaldatavaid andmekaitse seadusi. Selles privaatsusavalduses (avaldus) 

kirjeldame, kuidas me kogume ja töötleme teie isikuandmeid, kui te Nokia 
FastMile / WiFi tooteid ja teenuseid (tooted ja teenused) kasutate.

Need tooted ja teenused koosnevad Nokia FastMile / WiFi võrguriistvara

seadmetest ja erinevatest tarkvarakomponentidest (sealhulgas 

mobiilirakendused, võrgurakendused ja lehed, Nokia Home Portal ja 

tootetarkvara), mis võivad andmeid koguda, säilitada ja töödelda. Kasutame 

oma toodete ja teenuste pakkumiseks erinevates maailma riikides asuvaid 

ressursse ja servereid.  

Teie seadmes olev tarkvara võib teie andmetele ligi pääseda. Meie tooted ja 

teenused võivad sisaldada linke teiste ettevõtete veebilehtedele ja teenustele, 

millel on oma privaatsusteatised. Nokia ei vastuta teiste privaatsuspõhimõtete 

eest ja soovitame teil nende privaatsusteatisi lugeda. 

Te ei pea teatud kategooria isikuandmeid Nokiale esitama, nagu näiteks 

analüüsiandmed. Samas, kui te otsustate selliseid andmeid Nokiale mitte anda, 

siis võib juhtuda, et me ei saa teile oma toodete ja teenuste parendusi 

edastada, nende kõiki funktsionaalsusi tagada või teie päringutele vastata. 

Milliseid andmeid me kogume? 

Kui te Nokia tooteid või teenuseid kasutades midagi ostate, kasutate või 

registreerite, siis võib tekkida olukord, kus me peame teile teenuse 

osutamiseks andmeid koguma nagu selles dokumendid kirjeldatud. Kuna 

läbipaistvus ja lihtne ligipääs on meie jaoks olulised tegurid, siis 

koostasime alltoodud nimekirja kui näidise sellest, milliseid andmeid järgmiste 

stsenaariumide korral töödeldakse. 
• Isikuandmed on andmed, mille alusel saab otseselt teie isiku tuvastada.

Nendeks on muuhulgas teie e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi,

telefoninumber, IP-aadress, postiaadress ja mistahes muu teave, mis on

seotud eelpool nimetatud isikuandmetega ja mida kogutakse

automaatselt, kui te tooteid ja teenuseid kasutate, nagu näiteks

internetiteenuse pakkuja, võrgu ribalaiuse kasutamise statistika jne.

Isikuandmed võivad sisaldada ka kasutusandmeid, mis iseloomustavad

teenuste allalaadimist, installeerimist ja/või kasutamist teie poolt, mida

kasutame oma toodete kvaliteedi ja töökindluse parendamiseks,

sealhulgas: Allalaaditud, installeeritud ja/või kasutatud teenuste



versioonid, silumisandmed, asukohateave, individuaalsete seadmete 

võrguliiklus ja -kasutus, kasutustunnid, seadme olek ja muu kasutusteave 

ning kasutusandmete analüüsid teie seadme võrgust. 

Kasutaja poolt esitatud isikuandmeid edastatakse krüptitud kujul. 

•Tagasiside tähendab mistahes ideesid, arvamusi ja/või ettepanekuid

(sealhulgas mistahes aruanded teenustes esinevate vigade kohta), mida te

võite vabatahtlikult Nokiale esitada. Võime teie tagasiside oma veebilehele 

postitada (ja teid identifitseerida) selleks, et oma tooteid ja teenuseid 

parendada ning teistele kasutajatele väärtuslikku teavet anda. 

Miks me isikuandmeid töötleme? 

Nokia peab teie isikuandmeid töötlema selleks, et pakkuda teile tooteid ja 

teenuseid, tagada nende toimimine ja turvalisus, pakkuda garantii- ja 

hooldustuge ning hallata teie konto sisu ja eelistusi.  

Nokia võib teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel töödelda. Töötlemine võib 

toimuda ühel eesmärgil või mitmel eesmärgil korraga. 

• Toodete ja teenuste pakkumine: võime teie isikuandmeid kasutada

selleks, et pakkuda teile meie tooteid ja teenuseid ning töödelda teie

soove või muul moel, mis on vajalik teie ja teie teenusepakkuja vahelise

lepingu sõlmimiseks, mete toodete toimimise ja turvalisuse tagamiseks,

teie isiku tuvastamiseks, et teile toodet või teenust pakkuda ning pettuste

ja muude väärkasutuste vältimiseks ja uurimiseks.

• Kontod: mõnede teenuste korral tuleb luua konto, mis aitab teil oma sisu

ja eelistusi hallata. Nokia tugimeeskond võib probleemide lahendamiseks

samuti administraatorikonto kaudu kontole sisse logida.

• Toodete ja teenuste arendamine ja haldamine: võime isikuandmeid

kasutada oma toodete, teenuste, klienditeeninduse, müügi ja turunduse

arendamiseks ja haldamiseks. Võime ühendada isikuandmed, mille

kogusime seoses konkreetse Nokia toote ja/või teenuse kasutamisega

teie poolt, teiste isikuandmetega, mis meil teie kohta olla võivad, välja

arvatud kui sellised isikuandmed koguti teisel eesmärgil.

• Teiega suhtlemine: võime teie isikuandmeid kasutada teiega

suhtlemiseks, näiteks teie teavitamiseks, et meie teenused on muutunud

või teile meie toodete ja/või teenuste kohta märguannete või muude

selliste teadete saamiseks ning teiega klienditeenindusega seotud

eesmärkidel ühenduse võtmiseks.



• Turundus, reklaam ja soovituste andmine: võime teiega ühendust võtta,

et teavitada teid meie poolt pakutavatest uutest toodetest, teenustest

või soodustustest ning turu-uuringut läbi viia, kui meil on selleks teie

nõusolek või see on muul moel lubatud. Võime teie isikuandmeid kasutada

oma pakkumise personaliseerimiseks ja teile sobivamate teenuste

pakkumiseks, näiteks soovituste andmiseks ja oma teenustes teie jaoks

kohandatud sisu ja reklaamide näitamiseks. See võib sisaldada Nokia ja

kolmandate isikute sisu näitamist.

Nokia töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul või nagu vajalik teie poolt 

soovitud või lubatud mistahes tehingu tegemiseks või toote või teenuse 

pakkumiseks. Võime teie isikuandmeid töödelda ka seaduses sätestatud 

juhtudel, oma klientide kaitsmiseks, oma toodete ja teenuste turvalisuse 

säilitamiseks ning Nokia õiguste ja vara kaitsmiseks. 

Kas me jagame teie isikuandmeid? 

Meil võib tekkida vajadus jagada teie isikuandmeid teiste Nokia ettevõtete või 

volitatud kolmandate isikutega, kes töötlevad isikuandmeid selles avalduses 

kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Nende hulka võib kuuluda ka teie 

teenusepakkuja, näiteks teenuste pakkumisel, sealhulgas klienditeeninduses 

ning tarbijaandmete haldamisel ja analüüsimisel.  Nõuame, et sellised kolmandad 

isikud käituksid selle Nokia privaatsusavaldusega kooskõlas, rakendaksid teie 

isikuandmete kaitsmiseks vajalikke turvameetmeid ning järgiksid teie 

isikuandmete kohaldatavaid privaatsus- või andmekaitseseadusi. 

Me ei müü, rendi ega üüri teie isikuandmeid ega avalda neid muul moel 

kolmandatele isikutele, välja arvatud kui ülal on teisiti sätestatud. 

• Teie nõusolek ja ühiskondlikud jagamisteenused: võime teie isikuandmeid

jagada, kui meil on selleks teie nõusolek. Mõned tooted ja teenused

võimaldavad teil oma isikuandmeid teiste toote või teenuse kasutajatega

või teiste teenuste ja nende kasutajatega jagada. Palun mõelge tõsiselt

järele enne oma isikuandmete või teiste andmete avaldamist, mis võib olla

teistele kasutajatele ligipääsetav.

• Nokia ettevõtted ja volitatud kolmandad isikud: meil võib tekkida vajadus

jagada teie isikuandmeid teiste Nokia ettevõtete või volitatud kolmandate

isikutega, kes töötlevad isikuandmeid Nokia jaoks selles avalduses

kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Nende hulka võib kuuluda teie

toodete üleandmine, teenuste, sealhulgas klienditeeninduse, osutamine,

tarbijaandmete haldamine ja analüüsimine, uurimuste tegemine ning

turundus- ja muude sarnaste kampaaniate juhtimine.



Võime koos oma volitatud kolmandatest isikutest partneritega läbi viia 

ühist turundustegevust ja muud kommunikatsiooni. Topelt- või 

mittevajaliku kommunikatsiooni vältimiseks ja teadete teile sobivaks 

kohendamiseks võib meil tekkida vajadus sobitada Nokia poolt kogutud 

teave partneri poolt kogutud teabega, kui see on seadusega lubatud. 

Nendel Nokia volitatud kolmandatel isikutel ei ole lubatud teie 

isikuandmeid ühelgi teisel eesmärgil kasutada. Nõuame, et nad käituksid 

selle privaatsusavaldusega kooskõlas ja rakendaksid teie isikuandmete 

kaitsmiseks vajalikke turvameetmeid. 

• Isikuandmete rahvusvaheline edastamine: meie tooteid ja teenuseid

võidakse pakkuda erinevates maailma riikides asuvaid ressursse ja

servereid kasutades. Seega võidakse teie isikuandmeid edastata üle

rahvusvaheliste piiride sellest riigist väljapoole, kus te meie teenuseid

kasutate, sealhulgas väljapool Euroopa Majanduspiirkonda (EEA)

asuvatesse riikidesse, millel ei ole konkreetset isikuandmete kaitset

pakkuvaid seadusi või millel on teistsugused õiguslikud

andmekaitsereeglid. Sellistel juhtudel rakendame meetmeid teie

isikuandmete piisavaks kaitsmiseks nagu nõuab kohaldatav õigus,

kasutades selleks vastavate ametkondade (nt Euroopa Komisjoni) poolt

heakskiidetud standardlepinguid ja nõudes vajalike tehniliste ja

organisatsiooniliste teabeturbe meetmete rakendamist.

• Kohustuslik avalikustamine: võime seaduse alusel olla kohustatud

avaldama teie isikuandmeid teatud ametkondadele või muudele

kolmandatele isikutele, näiteks õiguskaitseasutustele riikides, kus me

tegutseme või kus kolmandad isikud meie nimel tegutsevad. Kohaldatav

õiguse kohaselt võime teie isikuandmeid samuti avaldada ja muul moel

töödelda selleks, et kaitsta Nokia õigustatud huve, näiteks tsiviil- ja

kriminaalmenetlustes.

• Ühinemised ja omandamised: kui otsustame oma ärid teatud riikides

müüa, osta, ühendada või muul moel ümber korraldada, siis võib see

sisaldada meiepoolset isikuandmete avaldamist võimalikele või tegelikele

ostjatele ja nende nõustajatele või isikuandmete saamist müüjatelt ja

nende nõustajatelt.

Milline on meie lähenemine laste 

privaatsusele? 

Nokia ei kogu teadlikult andmeid laste kohta, kes on alla 13 aastased või 

nooremad muust kohaldatava õigusega sätestatud vanusest, ilma nende 

vanemate või eestkostja nõusolekuta.  



USA internetis laste eraelu puutumatuse kaitse seadus (Children’s Online 

Privacy Protection Act, COPPA) reguleerib alla 13-aastaste isikute kohta teabe 

kogumist internetis. Kuigi tooted ja teenused on välja töötatud selliselt, et nad 

toetaksid igas vanuses lastega peresid, on toodete ja teenuste haldamine, 

konfigureerimine   ja    juhtimine   ( nt  Nokia FastMile / WiFi  rakenduse kaudu )
mõeldud üle 18-aastastele täiskasvanutele.   Palun ärge esitage miinimumeast

nooremaid   isikuid   puudutavaid  isikuandmeid mistahes  teenuste  ega

veebilehtede kaudu. Kui, et olete esitanud või et Nokia on kogunud
miinimumeast  nooremat isikut puudutavaid   isikuandmeid, võtke  kohe  Nokiaga ühendust

aadressil https://www.nokia.com/en_int/contact-us, et Nokia saaks

sellise teabe oma failidest eemaldada.

Milline on meie lähenemine andmete 

kvaliteedile? 

Rakendame mõistlikke meetmeid selleks, et meie valduses olevad isikuandmed 

oleksid täpsed ning kustutame ebaõiged või mittevajalikud isikuandmed. 

Säilitame teie isikuandmeid üksnes seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi 

saavutamiseks, mida on nimetatud käesolevas privaatsusavalduses või millest 

teid on muul moel teavitatud. 

Soovimate teil aeg-ajalt on konto kaudu oma isikuandmeid vaadata, et aidata 

meil tagada teie andmete ajakohasus. 

Kuidas isikuandmeid kaitstakse? 

Privaatsus ja turvalisus on meie toodete ja teenuste loomisel ja üleandmisel 

olulised kaalutlused. Oleme määranud konkreetsed kohustused, mille ülesandeks 

on tegeleda privaatsuse ja turvalisuse küsimustega. Jõustame oma sisepoliitika 

ja juhised nõutud tegevuste kaudu, milleks on proaktiivne ja reaktiivne 

riskijuhtimine, turvalisust ja privaatsust tagavate lahenduste väljatöötamine, 

koolitus ja hindamised. Rakendame vajalikke meetmeid, et tagada turvalisus 

internetis, füüsiline turvalisus, andmete kaotamise riski ja muude sarnaste 

riskide maandamine, arvestades seejuures riski, mis kaasneb kaitstavate 

andmete töötlemise ja iseloomuga. Samuti piirame me ligipääsu oma 

isikuandmeid sisaldavatele andmebaasidele ja võimaldame seda ainult volitatud 

isikutele, kellel on õigustatud vajadus sellisele teabele ligi pääseda. 

Kuidas me kasutame küpsiseid ja 

veebimajakaid 

https://www.nokia.com/en_int/contact-us


Nokia kasutab oma veebilehtede ja pakkumise opereerimiseks küpsiseid, 

veebimajakaid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid. Kasutame küpsiseid ka 

personaliseerimiseks ja reklaamide näitamiseks. Mõned Nokia veebilehed 

kasutavad reklaamide esitamiseks kolmandate isikute reklaamitehnoloogiaid. 

Meie domeenid võivad sisaldada kolmandate isikute elemente, mis kolmandate 

isikute eest küpsiseid lisavad, näiteks kolmanda isiku sotsiaalvõrgustikuga 

seoses. Palun tutvuge meie küpsiste kasutamise põhimõtetega, et teada saada, 

kuidas Nokia küpsiseid kasutab ja kuidas te saate küpsised oma brauseri kaudu 

või muul moel keelata. 

Millised on teie õigused? 

Teil on järgmised õigused seoses Nokia poolt töödeldavate isikuandmete 

kaitsega: 

• Ligipääs: Teil on teada, milliseid teid puudutavaid isikuandmeid me

omame ja saada neist koopia.

• Andmete ülekantavus: seaduse kohaselt on teil õigus saada masinloetavas

vormis isikuandmed, mille te olete Nokiale andnud.

• Parandamine ja kustutamine: teil on õigus nõuda oma ebatäielike,

ebaõigete, mittevajalike või vananenud isikuandmete kustutamist või

ajakohastamist.

• Nõusoleku tagasivõtmine: teil on õigus Nokiale oma isikuandmete

töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

• Loobumine: teil on õigus otseturunduslikest sõnumitest loobuda ja

nõuda, et me lõpetaksime teie isikuandmete töötlemise otseturunduse

eesmärkidel või kustutaksime teie isikuandmed muudel alustel. Isegi kui

te loobute Nokia turundus- ja muude teadete saamisest, võidakse olulisi

teateid teile ikkagi saata.

Võite oma kasutada õigusi oma konto haldamise teel ja teha valikuid meie 

toodete ja teenuste kaudu või kui see ei ole võimalik, siis võtke meiega ühendust. 

Mõnedel juhtudel kui te oma nõusoleku tagasi võtate või soovite, et me teie 

isikuandmed kustutaksime või nende töötlemise lõpetaksime, võib tulemuseks 

olla see, et me ei saa jätkata teenuste pakkumist teile. 

Kui te ei ole rahul sellega, mida me pakume kui te oma õigus kasutate, siis võite 

meile sellest teada anda meiega ühenduste võttes. Kui te ikka rahul ei ole, on teil 

õigus esitada kaebus vastavale järelevalveasutusele. 

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja? 

https://www.nokia.com/en_int/cookies
https://www.nokia.com/en_int/contact-us
https://www.nokia.com/en_int/contact-us


Nokia Corporation asukohaga Karakaari 7, 02610 Espoo, Soome, on 

teie isikuandmete vastutav töötleja. 

Lisaks sellele võib teie isikuandmete vastutav töötleja olla ka Nokia 

sidusettevõte, kes pakub toodet või teenust. Vastutava töötleja nime ja 

kontaktandmed leiate sellise toote või teenuse tingimustest või vastavatel Nokia 

veebilehtedel toodud kontaktandmeid kasutades. 

Nokia privaatsustavasid puudutavates küsimustest võite te samuti meie või meie 

kontserni andmekaitseametnikuga ühendust võtta aadressil: 

Nokia Corporation c/o Privacy 

Karakaari 7, 
02610 Espoo, Finland 

 

P. O.Box 226, FI-00045 Nokia Group 

Privaatsusavalduse muutmine 

Nokia võib seda avaldust igal ajal etteteatamisega või ilma selleta muuta. Kui 

avaldust muudetakse olulisel määral ning ebasoodsal moel, postitab Nokia 

sellise muutuse kohta 30 päevaks teate käesoleva avalduse alguses ja 

veebilehe avalehel. Soovitame teil avalduse aeg-ajalt uuesti läbi lugeda, et 

tutvuda sellesse tehtud mistahes muudatustega. 




