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InControli privaatsuspoliitika 

Viimati värskendatud: 28.11.2021  

MIDA SEE PRIVAATSUSPOLIITIKA KÄSITLEB 

Jaguar Land Rover on üks maailma juhtivaid premium-klassi autode tootjaid. Meie innovatsioon ja disain 

pakuvad klientidele seda, mida nad elus armastavad, ennetades ja ületades nende vajadusi ja ootusi. Meie 

teetähisteks on kvaliteet ja esmaklassilisus. Klientide vajaduste eest hoolitsemine on meile esmatähtis.  

Austame iga üksikisiku privaatsust, kelle andmeid me töötleme. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas 

me kasutame isikuandmeid, mis laekuvad meile teie My InControli teenuste kasutamise ning meie sõidukite 

(privaatsuspoliitkas tähistatud mõistega „sõidukid”), toodete ja teenuste kasutamise käigus, ning selgitab teie 

andmekaitseõigusi.  

TEAVE ANDMEKAITSE KOHTA 

1.           TEAVE VASTUTAVA TÖÖTLEJA KOHTA: KES ME OLEME JA KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST 

VÕTTA 

Kes me oleme. Selles privaatsuspoliitikas viitavad „Jaguar Land Rover”, „JLR”, „meie”, „meid“ 

vastutavale töötlejale Jaguar Land Rover Limited, mille registreeritud peakontor on Abbey Road, Whitley, 

Coventry CV3 4LF, Suurbritannia, äriühingu numbriga: 1672070.  

Lisateavet Jaguar Land Rover Groupi kohta leiate allpool väljalt „Lisateave”. 

Kliendisuhete keskuse (Customer Relationship Centre) kontaktandmed. Kõigi käesoleva 

privaatsuspoliitikaga või sellega hõlmatud toodete ja teenustega seotud küsimuste korral võtke ühendust 

kontaktandmetel, mille leiate veebilehelt: jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com 

LISATEAVE... 

… JAGUAR LAND ROVER Groupi kohta ... 

 Jaguar Land Rover kuulub kontserni, mille emaettevõte on Jaguar Land Rover Automotive plc. Lisateavet 

ettevõtte Jaguar Land Rover kohta leiate veebilehel https://www.jaguarlandrover.com/.  

Jaguar Land Rover on osa Tata Groupist. Lisateavet Tata Groupi ja Tata ettevõtete kohta leiate veebilehel 

http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust ja http://www.tata.com/company/index/Tata-

companies  

  

2.           SELLE PRIVAATSUSPOLIITIKA KOHALDAMINE 

•      Seda poliitikat kohaldatakse siis, kui te kasutate: 

o  nutitelefonirakendust („rakendus“) „InControl Remote App“, mille olete veebipoest alla 

laadinud oma nutitelefoni või muusse mobiilseadmesse (ühiselt „seade“), mis võimaldab teil 

kasutada Remote Essentialsi (Esmavajalikud kaugjuhtimisvahendid) funktsioone ja, olenevalt 

teie tellimusest, Remote / Remote Premium (Täiustatud kaugjuhtimisvahendid) funktsioone; 

https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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o  rakendust „Remote Park Assist App”, mis on veebipoest alla laaditud nutitelefonirakendus ja 

mis võimaldab kasutada „Remote Park Assisti” (Kaugparkimisabi) funktsioone. 

o  My InControli veebilehte, mille kaudu pääsete juurde oma InControli teenuste kontole ja teatud 

InControli teenustele; 

o  mis tahes järgnevalt loetletud InControli teenust (olenevalt teie sõiduki mudelist ja tellimusest): 

(i) rakenduse InControl Remote App, Remote Park Assist App ja My InControli veebilehe kaudu 

pakutavad teenused; (ii) teenused „SOS Emergency Call“ (SOS-hädaabikõne); (iii) teenused 

„Optimised Roadside Assistance“; (iv) teenused „InControl Secure Tracker / Secure Tracker 

Pro“; ja (v) muud seotud või InControli saadaolevad rakendused ja teenused („InControli 

teenused“); 

o  info- ja meelelahutussüsteem, sealhulgas InControl Touch Pro and Pivi Pro Funktsioonid; (Sõna 

Funktsioonid tähendab selles privaatsuspoliitikas sõidukeid, mis on varustatud InControl 

TouchPro või Pivi Proga ja katavad info- ja meelelahutussüsteemi, seotud teenuseid ja 

tarkvarauuenduste funktsioone ning Live teenuseid (kaasa arvatud kogu tarkvara, pildid, tekst, 

andmed ja muud neid teenuseid kujundavad osad või nendega seonduvad funktsioonid); ja  

o  muid ühendatud sõidukisüsteeme. 

Võtke arvesse, et seda privaatsuspoliitikat ei kohaldata kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille te 

võite seoses InControli teenuste kasutamisega või muudel asjaoludel avada, ega teenustele või 

funktsioonidele, mille kasutajaks te registreerute otse kolmandate osapoolte juures – sellisel juhul 

tutvuge vastavate kolmandate osapoolte privaatsusavaldustega. 

See privaatsuspoliitika määrab, millistel alustel me pärast jaotises 2 kirjeldatud teiepoolset My 

InControli veebilehe või meie sõidukite, toodete ja teenuste kasutamist töötleme saadud andmeid, sh 

kõiki teilt kogutavaid või teie poolt edastatud isikuandmeid. Lugege see poliitika hoolikalt läbi, et mõista 

täielikult kõiki meie teguviise seoses andmete kogumisega ning teie isikuandmete ja nende 

käitlemisega.  

Juhime teie tähelepanu sellele, et teie kohuseks on teavitada kõiki kaassõitjaid ja isikuid, kellel lubate 

kasutada oma sõidukit, info- ja meelelahutussüsteemi ja/või InControli teenuseid, käesolevas 

privaatsuspoliitikas kirjeldatud privaatsuspõhimõtetest (sh sellest, kuidas me võime koguda ja kasutada 

sõiduki andmeid ja/või sõiduki kasutajatega seotud andmeid).  

3.           MILLIST LIIKI TEAVET ME KOGUME 

Me võime koguda ja töödelda teie ja teie sõiduki(te) kohta järgmist teavet. 

•      Edastatav teave: teave, mille te ise esitate, kui täidate InControli teenuste konto häälestamise või My 

InControli veebilehe ja InControli teenuste kasutamise käigus veebivorme ja kui kasutate oma sõiduki 

info- ja meelelahutussüsteemi ja selle funktsioonide kaudu; teave, mille võite muul moel meile otse 

edastada (näiteks kui suhtlete meiega telefoni teel või My InControli veebilehe mõne vormi abil) või 

mille volitatud jaemüüja (kellelt te sõiduki ostsite või liisisite) teie InControli teenuste konto 

häälestamise käigus või mis tahes muu teievahelise suhtlusega seoses või selle järel teie nimel 
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edastab. Selle teabe tegelik sisu oleneb sellest, mida te teete, kuid võib hõlmata teie nime, aadressi, 

telefoninumbrit (sh nutitelefoni numbrit), meiliaadressi, keele eelistust, teie InControli teenuste konto 

parooli ja PIN-koode, teie sõiduki info- ja meelelahutussüsteemi häälestusvalikuid ja eelistusi ning 

teavet teie eelistatud edasimüüja(te) kohta. 

•      Lisateave: 

o  kui te meiega ühendust võtate, võime salvestada meievahelise suhtluse, ja 

o  My InControli veebilehe kaudu tehtud tehingute üksikasjad. 

•      Seadme teave (sh asukoht): me võime koguda teavet seadme kohta või mis tahes arvuti kohta, mida 

te kasutate meie veebilehtede külastamiseks või rakenduse InControl Remote App või rakenduse 

Remote Park Assist App eksemplari nutitelefonisse allalaadimiseks, sh operatsioonisüsteemi, 

väljalaske, mudeli ja versiooni, InControl Remote App ja/või rakenduse Remote Park Assist App 

installi ainuidentifikaatori, seadme piirkonnasätete ja riigi koodi andmeid. Rakendus InControl Remote 

App võib tuvastamise eesmärgil samuti koguda teavet teie seadme asukoha ja tõendite ning 

kasutajanime kohta, kuid neid andmeid meile ei edastata. Nõusolekute hulka, mille te annate 

rakenduse InControl Remote App allalaadimiseks, kuulub nõusolek, et rakenduse teenused (sh kaardi 

teave) kasutavad GPS- või asukohaandmeid. Te saate oma seadme asukohaandmetele juurdepääsu 

või nende andmete kogumist piirata, keelates seadme asukohafunktsioonid või loobudes seadme 

nende funktsioonide kasutamisest, mis vajavad asukohateavet.  Arvestage, et see võib mõjutada 

seda, millised rakenduse teenused on teile kättesaadavad. Meie rakendused võivad lubada teile 

võimalust kasutada seadme sõrmejälje ja võrkkesta skannimise tehnoloogiat rakenduses oma isiku 

tuvastamiseks. Sellisel juhul me ei kogu teie sõrmejälje ega võrkkesta skannimise teavet, saame teie 

seadmelt ainult kinnituse, et isikutuvastus õnnestus.  Lisateavet seadme andmete, automaatse 

andmekogumise ja küpsiste kohta leiate allpool meie küpsiste poliitikas. 

•      Sõiduki tuvastamise teave: teave sõiduki(te) kohta, mille olete registreerinud InControli teenustes, 

või muu sõiduki kohta, mis on meie jaoks muudel asjaoludel (nt jaemüüja kaudu) tuvastatav kui teiega 

seotud sõiduk, sh sõiduki tehasetähise (VIN), margi, mudeli, mudeliaasta, funktsioonide, 

registreerimismärgi, ostu- või liisimiskuupäeva ja ostu- või liisimistehingu vormistanud volitatud 

jaemüüja andmed.  

•      Asukoha teave: et oleks võimalik teile pakkuda InControli teenuseid, on meil ja meie 

teenuseosutajatel vaja kasutada teie sõidukist saadetavaid asukohaandmeid, sealhulgas andmed 

sõiduki viimase parkimiskoha kohta. Kogume ja töötleme ka muud asukohateavet teie sõiduki kohta 

mis tahes ajahetkel InControli teenuste teekonna jälitamise funktsiooni („Teekonnad”) kaudu. Selle 

funktsiooniga seoses meie kogutav ja töödeldav teave on esitatud allpool jaotises Teekonna teave. 

Sõiduki viimase parkimiskoha teavet jälgitakse alati ja seda ei saa välja lülitada sel ajal, kui tarbite 

InControli teenuseid. Funktsiooni Journeys saate igal ajal välja lülitada My Jaguar InControli 

veebilehel või nutitelefoni rakenduses InControl Remote. Kui aga käivitatakse funktsioonid SOS 

Emergency Call, Optimised Assistance või InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro, 

käivitatakse sõiduki reaalajas asukohateave automaatselt asjakohase päästiksündmuse toimumisel, 

näiteks kui alustatakse sõiduki pukseerimist ja süüde on välja lülitatud, liigutatakse viisil, mis käivitab 

InControl Secure Tracker /Secure Tracker Pro funktsiooni või kui avanevad sõiduki turvapadjad, siis 
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see teave saadetakse automaatselt asjakohasele teenuse osutajale ja/või hädaabiteenustele (kui on 

asjakohane) ka siis, kui olete Teekonnad välja lülitanud. Asjaomaste sündmuste täielikud üksikasjad 

on loetletud teie sõiduki käsiraamatus. Asukohateavet vajavad (eraldiseisvalt funktsioonist „Teekonna 

teave”) oma tööks teatud InControli teenused ja mitmesugused teenusefunktsioonid, sh: sõiduki 

asukoha leidmine kaardil ja tagasi sõiduki juurde kõndimise juhiste andmine ning sõiduki asukoha 

leidmine suures parklas helisignaali ja tulede vilgutamise funktsiooni abil. Isegi kui te ei ole 

aktiveerinud InControli teenuste kontot, võib sõiduk piiratud hädaabikõne funktsiooni kaudu 

automaatselt alustada kõnet hädaabiteenustesse helistamiseks või võimaldada teil piiratud 

hädaabikõne funktsiooni kaudu alustada häälkõnet hädaabiteenustele helistamiseks. Selline 

kõne võib edastada meile ja/või hädaabi teenuse osutajale teavet, sealhulgas sõiduki asukoha, 

kellaaja ja sõiduki identifikaatori kohta, nagu kirjeldatud teie sõiduki käsiraamatus, mis on 

leitav lehel https://www.ownerinfo.jaguar.com ja https://www.ownerinfo.landrover.com.  

•      Teekonna teave: teie sõidukist saadetud teave teie teekonna kohta, kaasa arvatud teekonna pikkus, 

reaalaja asukoht, teekonna pikkus, keskmine kiirus ja andmed teekonna tõhususe kohta. Nagu 

eelpool viidatud, saate Teekonnad igal hetkel välja lülitada My InControl veebilehe ja InControl 

Remote App rakenduse kaudu. Sel juhul ei saadeta sõidukist eelnimetatud teavet (v.a viimase 

parkimiskoha teave). Nagu eelpool öeldud, kui siiski SOS Emergency Call, Optimised Roadside 

Assistance või InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro funktsioonid aktiveeritakse, saadetakse 

sõiduki asukoha andmed asjakohasele teenuse osutajale ja/või hädaabiteenustele (kui vajalik) isegi 

siis, kui Teekonnad on välja lülitatud.  

•      Kõneandmete logi teave: häälandmed ja edastatud andmed, mida jagatakse meie häälteenuste 

osutajatega selleks, et võimaldada teie häälkäsklustele reageerimist, võivad sisaldada järgmist: 

helifailid, seotud transkriptsioonid ja logifailid. 

•      Sõiduki kasutamise teave: see hõlmab sõiduki kui tootega seotud tehnilisi andmeid, sh sõiduki 

osasid (nt seerianumber, tarkvaraversioon); sõiduki kvaliteeti ja hooldust (nt diagnostika veakoodid); 

teavet sõiduki avariisse sattumise kohta, sh teavet selle kohta, kui turvapadjad on avanenud või 

andurid on aktiveeritud; teavet sõiduki kasutamise kohta selle igapäevase kasutuse vältel, kaasa 

arvatud, kuid mitte ainult kütusekogus, paagi tühjenemiseks kuluv vahemaa, hodomeetri väärtus, 

teeninduseks vajaminev vahemaa, jahutusvedeliku tase, pesuvedeliku tase, pidurivedeliku olek, 

piduripedaali kulumine, rehvirõhk, rehvirõhu anduri rike, mootori talitlushäire, õlitase, uste ja akende 

olek, turvavööde avatus või suletus ja teave mis tahes anduritelt, nt autos, roolil või teave kaamerast, 

muuhulgas kas salong on avatud, pakiruum lahti, kapoti avatuse olek, teave aku kohta, kaasa arvatud 

pinge, heitgaasiteave ja kas alarm on sisse lülitatud või töötab.  

•      Logiteave: selle privaatsuspoliitika kontekstis tähistab „logiteave“ logifaile, millesse on kantud 

süsteemis tehtud tegevused või süsteemile esitatud taotlused seoses info- ja meelelahutussüsteemi 

ning selle funktsioonide ja InControli teenuste kasutamisega. Kogume ja talletame automaatselt 

funktsioonidega SOS Emergency Call ja Optimised Roadside Assistance seotud sõidukist tehtud 

kõnedega seotud teavet (sh kõne kuupäev, kestus ja sisu ning tehtud kõnede arv) („kõnelogi teave”); 

nende andmete kasutamist kirjeldatakse allpool. Kui te avate My InControli veebilehe, kasutate info- 

ja meelelahutussüsteemi või funktsioone, ühendate SIM-kaardi või seote seadme, võime automaatselt 

koguda ja talletada teatud teavet serverilogides, sh (kuid mitte ainult) IP-aadresside, Interneti-teenuse 

osutajate (ISP), külastatud lehtede teave, brauseri tüübi ja keele, vaadatud ja suletud lehtede ning 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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kuupäeva- ja ajatemplite andmeid („veebilehelogi teave“). Samuti võime koguda ja talletada teavet, 

mis on seotud teie rakenduse InControl Remote App teenuste kasutusega ja sõnumitega, mis teie 

sõiduk saadab rakendusele InControl Remote App („rakenduselogi teave”), ning teie info- ja 

meelelahutussüsteemi, ühendatud SIM-kaardi või seotud seadme kasutusega („seadme teave”).   

•      Turbeautentimine: sõiduki identifitseerimise andmed ja autentimisload. 

•      Funktsiooni teave: funktsioonipõhine teave, nagu lemmikud, märkmed, meedium ja teave, mille 

otsustate edastada kasutatavatele funktsioonidele; sisukanalitega seotud teave; kasutaja sätted, nagu 

funktsiooni „mäleta mind” aktiveerimine; turbeautentimise andmed; asukohapõhine teave, nagu 

ajavöönd, keel ja riik; sõiduki mark ja mudel; asjakohane logiteave. 

•      Funktsioonid „Mäleta mind“ ja „Mäleta PIN-koodi“: teie sõidukil võivad teatud InControli pakettidel 

olla saadaval funktsioonid „mäleta mind” ja „mäleta PIN-koodi”. See funktsioon, kui otsustate seda 

kasutada, võimaldab funktsioonide mugavamaks kasutamiseks jääda sõidukisse automaatselt 

sisselogituks. Võtke arvesse, et kui see funktsioon on aktiivne, on igal sõidukit kasutaval isikul 

juurdepääs kõigile teie sõiduki talletatud sätetele, funktsioonidele ja isiklikele andmetele ning võimalus 

kasutada sõidukis InControli teenuseid teiega samas ulatuses. Kui te ei soovi anda teistele 

kasutajatele juurdepääsu, on teie kohuseks veenduda, et funktsioonid Mäleta mind ja Mäleta PIN-

koodi on keelatud ja vastavatest funktsioonidest oleks välja logitud. 

•      Turundusandmed: me võime saada otse teilt või jaemüüjatelt või muudelt kolmandatest osapooltest 

partneritelt teie kontaktandmeid, turunduseelistuste teavet või muud teavet, kui selle kohta on olemas 

asjakohane teatis ja see toimub vastavuses kehtivate andmekaitseseadustega. Teil on õigus taotleda 

meilt teie isikuandmete mitte kasutamist turunduseesmärkidel. Lugege täpsemalt enda 

andmekaitseõiguste kohta jaotisest 9 (Teie õigus andmete kaitsele). 

•      Avalikud andmeallikad: me võime kasutada avalikke andmeallikaid, et näiteks toetada funktsioonide 

või teenuste tööd (nt autentimise või pettuste kontrolli toetamiseks) ja/või tagada meie talletatud 

andmete täpsus. Näiteks võime aeg-ajalt Maanteeametist kontrollida, kas meie sõiduki omaniku teave 

on ajakohane. 

•      Kolmandate osapoolte andmed: me võime saada andmeid kolmandatelt osapooltelt jaotises 5 

kirjeldatud viisidel. 

•      Info- ja meelelahutussüsteemi funktsioonid ja tarkvarauuendused: me võime kasutada hoitavaid 

andmeid (nt VIN-kood), et salvestada eelistuste valikuid, toetada tarkvaravärskenduste 

ettevalmistamist ning menetleda ja hallata tarkvaravärskenduste ettevalmistamisega seotud päringuid 

ja vajalikke ärinõudeid.   

•      Rakenduse Park Assist App andmed: rakenduse Remote Park Assist App töö sõltub teie seadme 

ja sõiduki vahelisest Wi-Fi ühendusest. Sõiduki juhtimisel töödeldakse signaale ainult sõiduki 

riistvaraga ja neid ei saadeta meie välisserveritesse. Kui logite sisse rakendusse Remote Park Assist 

App, küsime teie InControli konto sisselogimismandaati ja PIN-koodi See võimaldab meil kontrollida, 

kas teil on kehtiv InControli konto, ning, kui sõiduk on edukalt seadmega seotud, kuvada rakenduses 

Remote Park Assist App teie sõiduki kohta teatud andmeid. 
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Võtke arvesse, et me võime seostada edastatava teabe muu eespool kirjeldatud teabega, ja kui me seda 

teeme, siis käsitleme ühendatud teavet käesolevale privaatsuspoliitikale vastavalt isikuandmetena seni, 

kuni see teave on ühendatud. 

4.           KUIDAS ME KASUTAME SÕIDUKI ANDMEID JA TEIE ISIKUANDMEID.  

Me kasutame sõiduki andmeid ja isikuandmeid hooldus- ja teabetaotluste haldamiseks ja täitmiseks, 

teenuse, sõiduki ja rakenduse kasutuse mõistmiseks, sisemise uurimis- ja arendustöö tegemiseks ning 

meie toodete ja teenuste võimalikult tõhusaks muutmiseks. Lisateavet meie andmetöötluse kohta ja 

asjakohased õiguslikud alused leiate allpool välja „Lisateave” abil. 

LISATEAVE... 

Teie isikuandmete peamised kasutusvaldkonnad ja nende õiguslikud alused on järgmised.  

Tegevused, mis võivad nõuda isikuandmete 

kogumist või käitlemist. 

Millist liiki teavet me kogume. Kohaldatav 

õigus  

Alused. 

o   Tööstusala volitatud / õigusaktidest tulenevad 

nõuded, näiteks järgmised. 

▪  Hädaabiteenistused (eCall), kui õiguslikult volitatud. 

▪  Funktsioonide ja teenuste küberjulgeoleku ja 

ohutuse tagamine (sealhulgas juhtmeta 

ühenduse teel tarkvaravärskenduste 

väljastamisega). 

▪  Sõidukist pärinevate andmete edastamine või 

jagamine kohaste riigiasutustega vastavalt 

õigusaktidest tulenevatele volitustele.  

o   Kiireloomulise ohutusteadete või toote 

tagasikutsumisteadete edastamine 

o   Õiguslike ja regulatiivsete nõuete või õiguslike 

taotluste haldamine, sealhulgas järgmistel 

eesmärkidel. 

▪  Meie juriidilisi kohustuste täitmine või seaduslike 

õiguste kaitsmine.  

▪  Kuriteo ennetamine/tuvastamine (sealhulgas, kui 

on vaja abistada maksu- ja tolliametit, 

õiguskaitseameteid nagu politseid, 

Maanteeametit või mis tahes teist ametiasutust 

või kriminaaluurimisasutust, või rahvusliku 

julgeoleku kaitseks). 

  

▪  Edastatav teave 

▪  Sõiduki 

identifitseerimisandmed 

▪  Asukohateave 

▪  Teekonnateave 

▪  Teave sõiduki kasutamise 

kohta 

▪  Logiteave  

▪  Andmed avalikest allikatest 

▪  Kolmandate osapoolte 

andmed 

▪  Seadme teave  

  
Juriidiline 

kohustus 

o   Sõiduki funktsioonide ja teenuste häälestamine 

ja kasutamine (sealhulgas kolmandate isikute 

funktsiooniosutajate kaudu). 

Eelkõige pidage silmas järgmist. 
▪  Asukohateavet töödeldakse viisil, mis on vajalik 

nende asukohapõhiste funktsioonide ja teenuste 

osutamiseks, mille kasutajaks te olete 

registreerunud või mille kasutamist taotlenud.  

  

▪  Edastatav teave 

▪  Sõiduki 

identifitseerimisandmed  

▪  Asukohateave 

  
Leping 
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▪  Kõneandmete logi teavet käideldakse ja jagatakse 

asjaomaste teenuseosutajatega rangelt üksnes 

häälega aktiveeritavate funktsioonide ja teenuste 

kasutamise eesmärgil.  

o   Funktsioonide ja teenuste tagamine (sealhulgas 

juhtmeta ühenduse teel tarkvaravärskenduste 

väljastamisega). 

▪  Tõrkerežiimide, veaparanduste ning diagnostika- ja 

prognoositavate probleemide tuvastamine. 

▪  Probleemide, päringute ja kaebuste lahendamine 

(sealhulgas garantiiga seotud küsimuste 

haldamine). 

o   Võrgu- ja infoturve. 

▪  Meie võrgu- ja platvormiinfo turvalisuse tagamine ja 

üldisemalt teie andmete kaitsmine kaotsimineku, 

kahjustamise, varguse või volitamata 

juurdepääsu eest.  

▪  Autentimisandmeid kasutatakse teie kontodele 

sisse logimiseks ja turvalisuse tagamiseks 

funktsioonide kasutamisel ning selleks, et ära 

hoida volitamata juurdepääs. See teave liigub 

automaatselt meie turvalisuse autentimise 

osutajate ja hostimisteenuste vahel, 

kontrollimaks isikukuuluvust ja takistamaksmeie 

teenuste, sh InControli teenuse omavolilist 

kasutamist. 

o   Teenuslepingu ja tellimusega seotud suhtlus 

o   Kirjete ja dokumentatsiooni haldamine ning 

üldine lepingu/teenuste korraldus 

▪  Teekonnateave  

▪  Kõneandmete logi teave 

▪  Teave sõiduki kasutamise 

kohta  

▪  Logiteave  

▪  Funktsiooni teave 

▪  Andmed avalikest allikatest  

▪  Kolmandate osapoolte 

andmed 

▪  Turbe- ja autentimisteave 

▪  Funktsioonid „Mäleta mind“ 

ja „Mäleta PIN-koodi“ 

  

o   Klientide päringutele vastamine ja probleemide 

lahendamine (lepingueelsed ja lepingujärgsed)   

▪  Ettevõttesiseste ja haldustoimingute tegemine 

(need hõlmavad näiteks tõrkeotsingut, testimisi, 

meie auditeerimisvajaduste toetamist, võimaliku 

väärkasutuse uurimist ja teie võimalikele 

päringutele vastamist) ning teie päringute 

toetamine. 

▪  Me võime salvestada teiega peetud kõnesid 
koolituse ja kvaliteedi ning vaidluste 
lahendamise eesmärgil. 

o   Kliendi toote/funktsiooniga seotud suhtlus (kui 

see pole turundus- ega reklaamiteemaline, nt 

lepinguliste teenuste või funktsioonide 

värskenduste pakkumine) 

o   Sõiduki seisunditeave (VHN). 

▪  Teiega suhtlemine sõiduki konkreetsete 

seisundihoiatustega seoses. 

o   Turundus- ja reklaamialane suhtlus (kui see ei 

vaja muul viisil nõusolekut), näiteks: 

  

▪  Edastatav teave  

▪  Sõiduki 

identifitseerimisandmed 

▪  Turundusandmed 

▪  Asukoha- ja teekonnateave 

(välja arvatud juhul, kui 

seadus nõuab nõusoleku 

andmist) 

▪  Sõiduki tööandmed 

▪  Seadme teave 

▪  Kolmandate osapoolte 

andmed 

▪  Logiteave 

▪  Kõnelogi andmed 

▪  Rakenduselogi andmed 

  
Seaduslikud  
ärihuvid 
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▪  posti-, telefoni-, turundus- või kampaaniasuhtlus; 

▪  digi- või sotsiaalmeediaturundus, kui see ei ole 

individuaalselt suunatud; 

▪  teenuselepingu ja tellimuse uuendamispakkumised 

seoses teie olemasolevate teenustega; 

▪  sarnaste toodete ja teenustega seotud turundus- ja 

kampaaniasuhtlus, 

välja arvatud juhul, kui te olete teinud valiku 
sellisest suhtlusest loobuda.  

o   Teadus- ja arendustegevus, andmete 

koondamine ja andmeanalüüs. 

Järgmistel eesmärkidel: 

▪  tootearendus ja täiustamine;  

▪  tõrkerežiimide, vajalike veaparanduste ning 

diagnostika- ja prognoositavate probleemide 

tuvastamine; ja 

▪  funktsioonide kasutamise, suundumuste ja 

eelistuste hindamine.  

See hõlmab andmete anonüümseks muutmist 

edasiste uuringute/analüüsi/statistika eesmärgil 

(sealhulgas ilma piiranguteta võrgu- ja infoturbe 

eesmärkidel).  
o   Meie veebisaitide, info- ja 

meelelahutussüsteemide ning klientide üldise 

kasutusfunktsionaalsuse täiustamine. 

▪  Jaguar Land Roveri veebisaitide 

kasutusfunktsionaalsuse, sõidukisisese 

kasutusfunktsionaalsuse ja rakendusesiseste 

funktsioonide täiustamine ja lihtsustamine (nt 

ekraanisuuruse tuvastamine, mis sobiks 

seadmele, millega te antud teenusele juurde 

pääsete) ning isikupärastatud veebisaidialade 

kasutamise toetamine (sh teie kliendiportaalile 

juurdepääsu ja selle kasutamise ning teie ühe 

sisselogimisega autentimise teekondade 

töötlemine).  

▪  Veebisaidi andmeväljade eeltäitmine teie veebi 

kasutusfunktsionaalsuse täiustamiseks ja 

sujuvamaks muutmiseks.  

o   Teie sõiduki omandistaatuse ja toe muudatuste 

kontrollimine teie InControli konto lahti 

sidumiseks  

o   Kirjete ja dokumentatsiooni haldamine ja üldine 

korraldus. 

▪  Meie kirjete ja dokumentatsiooni haldamine ning 

teenuste, rakenduste, veebisaitide 

ja  sõidukisiseste funktsioonide korraldamine ja 

haldamine. 

▪  Turbe- ja autentimisteave 

▪  Andmed avalikest allikatest 
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▪   Teie päringute toetamine ning muude 

ettevõttesiseste ja haldustoimingute tegemine 

(need hõlmavad näiteks tõrkeotsingut, testimisi, 

meie auditeerimisvajaduste toetamist ja teie 

võimalikele päringutele vastamist, sh seoses 

andmekaitseõigustega). 

  

Me võime salvestada teiega peetud kõnesid 

koolituse ja kvaliteedi ning vaidluste lahendamise 

eesmärgil. 

o   Ettevõtte omandamised ja üleandmised 

o   Andmete koondamine, analüüs ja profileerimine. 

Nagu eespool osundatud, teeme uurimis- ja 
analüüsitegevusi, et teavitada meie 
turundusstrateegiatest, mõista paremini meie 
kliente ja külastajaid; toetada veebilehereklaami ja 
parendada veebilehe teavet, funktsionaalsust ja 
pakutavaid teenuseid. Kui kasutame nende 
tegevuste tulemusi profileerimiseks ja kohandatud 
turundustegevusteks, nagu kirjeldatud allpool, siis 
küsime selleks teie nõusolekut.  

o   Turundus- ja kampaaniasuhtlus. 

▪  Me võime teile saata turundusmaterjale, sealhulgas 

elektrooniliselt (nt e-posti, tekstsõnumite, digi- 

või sotsiaalmeedia jne kaudu), seoses toodete 

või teenustega, mis võivad teile huvi pakkuda. 

▪  Me võime jagada teie andmeid meie sõltumatute 

kolmandate osapoolte võrgustikuga 

turundusmaterjalide saatmiseks, sealhulgas 

elektrooniliselt. 

▪  Me võime kasutada küpsiseid kohandatud 

turunduseesmärkidel Küpsiste_poliitika)  

o   Asukohateabe kasutamine teadus- ja 

arendustegevuseks, andmete koondamiseks ja 

andmeanalüüsiks (kui seadus nõuab nõusoleku 

andmist mittekoondatud / spetsiifiliste 

geolokatsiooniandmete kasutamiseks) 

o   Tarkvaravärskendused juhtmeta ühenduse teel. 

▪  Sõidukis juhtmeta ühenduse teel värskenduste 

tegemise juurutamine, kui need värskendused 

pole seotud teie tellitud teenusega või vajavad 

muidu rakendamiseks kasutaja eelnevat 

nõusolekut. 

Märkus. Kui kogume nõusoleku alusel teie 

isikuandmeid mõnel eespool nimetatud 

eesmärkidest, saate igal ajal nõusoleku, millega 

lubasite meil andmeid kasutada, tühistada. 

Lisateavet vt Nõusoleku tühistamine jaotises_9 

allpool. Nõusoleku tühistamise õigus ei mõjuta 

  

▪  Edastatav teave 

▪  Sõiduki 

identifitseerimisandmed  

▪  Sõiduki tööandmed 

▪  Asukohateave 

▪  Teekonnateave  

▪  Teave sõiduki kasutamise 

kohta 

▪  Kolmandate osapoolte 

andmed 

▪  Turundusandmed 

  

  
Nõusolek.  
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tühistamiseelse nõusoleku alusel töötlemise 

seaduslikkust. 

 

  
5.           KELLEGA JAGAME ISIKUANDMEID 

  

Me võime teie isikuandmeid jagada (ja saada teavet teie ja teie sõiduki kohta):  

•      Need kolmanda osapooled, kes peavad neid käsitlema, kaasa arvatud tarnijad (lugege täpsemat 

teavet allpool), kolmanda osapoole rakendus, navigatsioon ja teised sõidukiga ning tellimusega 

seonduvate teenuste Funktsioonide osutajad ja teenuse osutajad (sealhulgas, kuid mitte ainult 

häälabilise funktsioon ja teenus, rahastus, kindlustus, garantii, liisimine/rentimine) ja InControli 

teenuse osutajad, et saaksime pakkuda teile tooteid ja teenuseid, milleks te olete sobivad, millele 

olete registreerinud või taotlenud või mis on sobilikud teie sõidukile, ning jälgida selle kasutust ja 

jõudlust, näiteks InControli teenused, funktsioonid, sõiduki saadaval olevad teenused või 

tarkvarauuendused. 

•      Kolmandate osapoolte teenuste ja funktsioonide lubamiseks võidakse teil paluda ühendada InControli 

konto vastava kolmanda osapoole kontoga. Kui otsustate ühendada oma konto, võime jagada teatud 

esitatud teavet, sõiduki tuvastamise teavet, asukohateavet, teekonna teavet, sõiduki kasutusteavet, 

logiteavet ja/või funktsiooni teavet, mida nõuab kolmanda osapoole teenusepakkuja selleks, et 

pakkuda teile valitud teenust või funktsiooni. Tutvuge vastava kolmanda osapoole 

privaatsuspoliitikaga, et saada teavet, kuidas nende teenused töötlevad isikuandmeid. 

•      Eesmärgiga pakkuda teile InControli teenuseid: meie telemaatilise teenuse osutajaja, erakorralise abi 

teenused, maanteeabi osutaja, meie varastatud sõiduki jälgimise osutaja, kohalikud võimud, meie 

hostimisteenuste osutajad, mobiilsideoperaator(id) InControli teenusele, meie anonüümitud 

analüüsiteenuste osutaja(d) ja meie turuteenuste osutaja(d). 

•      Selleks, et töödelda teie InControli teenuste ja muude ettetellimuste uuendamist, on vaja samuti 

avalikustada teavet, mis seob teie InControli teenuse ettetellimuse meie eCommerce teenuse 

osutajaga. See hõlmab sõiduki tuvastamist ja isikuandmeid nagu teie nimi, aadress, telefoninumber 

ja meiliaadress. Kasutame kolmandaid osapooli toetamaks oma haldusfunktsioone, mis võimaldab 

meil töödelda ja sisse lülitada ettetellimusteenuse tellimisi. Piirame jagatavat teavet määrani, mis on 

vajalik teenuse osutamiseks.  

•       Meie jaevõrgust, volitatud remontijatelt ja vajadusel meie importijate võrgust (kokku meie „jaevõrk”), 

et täita tellimusi ning suhelda teiega toodete, teenuste jne osas, ja hindamiseks ning koolituseks, et 

parandada teie poolt saadavate teenuste kvaliteeti, kui suhtlete meie jaevõrguga. 

•      Jaguar Land Rover grupi ettevõtete andmeid kasutatakse kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. 

•      Kolmandad osapooled juhul, kui müüme või ostame mistahes äri või vara. 

•      Kui oleme kohustatud avaldama või jagama teie isikuandmeid, et järgida mistahes õiguslikke ja 

regulatiivseid kohustusi või nõudeid, või seadusandluse või õigusliku erandiga lubatud avaldamise 

ulatuses, (sealhulgas, kuid mitte ainult, kohtumenetluse huvides avalikustamine, saades õiguslikku 
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abi või kehtestades, kasutades või kaitstes seaduslikke õigusi, kuriteo ärahoidmine või avastamine, 

õigusrikkuja kinnivõtmine või vastutusele võtmine või rahvusliku julgeoleku kaitsmine); selleks, et 

jõustada meie lepingu tingimusi või uurida tegelikke või võimalikke rikkumisi või kaitsta Jaguar Land 

Roveri või selle klientide õigusi, vara või turvalisust. 

•      Kui sõiduk on omanduses, liisitud või hallatud ettevõtte või mõne muu organisatsiooni poolt, 

avalikustame sõiduki tuvastamisteabe kolmandale osapoolele, et võimaldada neil hallata, uuendada 

või tühistada InControli paketi ettetellimusi sõidukitele nende autopargis 

Meil on meie teenuse osutajatega sisse seatud ettevaatusabinõud, et tagada teie andmete turvaline hoidmine 

ja kasutamine kooskõlas eesmärkidega käesolevates privaatsuspoliitikas. LISATEAVE... 

… JLR-i sõltumatute kolmandate osapoolte võrgustiku kohta ... 

Teeme koostööd mitmete sõltumatute kolmandate osapooltega, et pakkuda teenuseid nagu jaevõrk, 

krediiditoote osutajad ja liisingutooted.  Isikuandmeid võite edastada otse nendele üksustele ise (näiteks kui 

kontakteerute nendega telefoni, e-posti või nende veebilehe lehtede kaudu) või vajaduse korral jagame 

isikuandmeid nendega meie, toetades teie päringuid või muid teenusega seotuid nõudeid. 

Kui kasutate Jaguar Land Roveri veebilehti otsimaks või kontakteerumaks meie jaevõrguga, krediidi või 

liisingutoodete osutajaga, siis need on (juhul, kui ei ole sätestatud teisiti) sõltumatud ettevõtted ja mitte Jaguar 

Land Rover grupi ettevõtted. Kõik kontaktid, mida nendega loote (näiteks helistades või saates meilisõnumi), 

ja kõiki andmeid, mida neile nende veebilehtedel kasutamiseks annate, kontrollivad nemad ja mitte JLR. Kui 

teil on küsimusi seoses kolmanda osapoole (nt jaemüüja, maaletooja, krediidiosutaja, liisingutoote osutaja 

või remontija) teie isikuandmete kasutamisega, soovitame pöörduda otse nende poole. 

Lisateabe saamiseks meiega koostööd tegevate sõltumatute kolmandate osapoolte kohta:   

Jaguarile: 

• Meie jaevõrk on üldiselt tuvastatav „leia jaemüüja” veebilehe funktsionaalsuse kaudu. Neid saab 

otsida nime, asukoha või sihtkohanumbri järgi. Volitatud jaemüüjate täielik nimekiri on kättesaadav 

siit: https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

Land Roverile: 

• Meie jaevõrk on üldiselt tuvastatav „leia jaemüüja” veebilehe funktsionaalsuse kaudu. Neid saab 

otsida nime, asukoha või sihtkohanumbri järgi. Volitatud jaemüüjate täielik nimekiri on kättesaadav 

siit: https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

... tarnijatest ... 

Kasutame oma äri toetamiseks hulka teenuse osutajaid ja nendel teenuse osutajatel võib olla juurdepääs 

meie süsteemidele ja andmetele, et meile ja teie nimel teenust osutada, näiteks maksete töötlejad, 

informatsioonitehnoloogia nagu hostimine või pilvteenuse osutajad, turustus, analüüsi ja digireklaamimise 

toetusteenused, seotud autotehnoloogia osutajad, sh sõiduki sisu toetamine, autentimisteenused, 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html
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klienditeenused ja suhtekorraldus, teenuse ja süsteemi spetsialistid, haldus- ja toetusteenused, veebilehe 

analüüsi tugi.  

JAGUAR LAND ROVER grupi ettevõtete kohta, ning kuidas nad võivad teenusetuge pakkuda ... 

Olles Tata Group ettevõtete liige, saame kasu ulatuslikust IT taristust ja kompetentsist, mis eksisteerib meie 

laiemas äriühingu struktuuris. See tähendab, et isikuandmetele, mida meile annate, võib olla juuredepääs 

ettevõtete grupi liikmete poolt ainult teenuse ja süsteemi hoolduse ja toe, koondanalüüsi, äritegevuse 

talitluspidevuse, IT ja haldamise eesmärkidel. Näiteks juhul, kui on vaja toetada mingi veebilehe päringuid 

või osutada veebilehe funktsionaalsust säilitavat tehnilist tuge.  

… avalik-õiguslikest asutustest, õiguskaitsest ja reguleerivatest asutustest ... 

Aeg-ajalt võivad politsei ja muud õiguskaitse- ja reguleerivad asutused taotleda isikuandmeid, näiteks kuriteo 

ennetamise või avastamise eesmärkidel või õigusrikkujate tabamisel ja vastutusele võtmisel.  

  

6.           TEAVE RAHVUSVAHELISTE ANDMEEDASTUSTE KOHTA.  

Andmeid, mida teilt kogume, säilitatakse Ühendkuningriigi, Euroopa Majanduspiirkonna („EEA”) ja/või 

muudes riikides sellises ulatuses, mis on vajalik meile või meie teenuse osutajatele sõidukisiseste ja 

InControli teenuste osutamiseks. Neid võivad töödelda väljaspool Ühendkuningriiki ja EEA-d meie või 

mõne meie teenuse osutaja heaks tegutsevad töötajad, sealhulgas need, kes on seotud InControli 

teenuse osutamisega. Kui isikuandmeid jagatakse väljapoole Ühendkuningriiki ja EEA-d, rakendame 

lisaks andmekaitsele ettevaatusabinõusid, mis neid andmeedastusi puudutavad. Selles sisaldub hinnang 

küsimuse all oleva kolmanda riigi adekvaatsuse kohta, vajaduse korral Euroopa Komisjoni poolt heaks 

kiidetud (või vastavalt Ühendkuningriigi poolt heaks kiidetud) mudeli lepingu tingimused, ja kui on 

asjakohane, Privacy Shield-i sertifikaadi hinnang USA-s paiknevatele üksustele (kus see on 

edastamisviisina heaks kiidetud).  

LISATEAVE... 

... vastavuskontrollide üle, mida JAGUAR LAND ROVER teostab rahvusvaheliste andmete 

edastamise korral ... 

Kui JAGUAR LAND ROVER tahab jagada isikuandmeid kolmandate osapooltega, mis asuvad väljaspool EL-

i, hinnatakse järgmisi asjaolusid, et toetada andmete edastamise vastavust: 

• Sisemised kontrollid Euroopa Komisjoni kohaldatava vastavuse otsuse olemasolu või 

puudumise tuvastamiseks. Meil on ettevõtete grupp ja me kasutame tarnijaid riikides, mida 

Euroopa Komisjon on tunnustanud kui sisuliselt samaväärseid andmekaitse seaduseid omavateks. 

Nende riikide täisnimekiri antud kuupäeval selle privaatsuspoliitika osas on: Andorra, Argentiina, 

Kanada, Fääri saared, Guernsey, Iisrael, Šveits, Jaapan, Jersey, Uus-Meremaa, Uruguay ja Mani 

saar. (Programmi EL-USA Privacy Shield on lähemalt kirjeldatud allpool). See loend ja teave 

Euroopa Komisjoni määratud kaitsete kohta on kättesaadavad siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-

countries_en.  

• Kasutatakse Euroopa komisjoni heakskiidetud meetmeid, nagu piisavad meetmed 

isikuandmete edastamiseks. Meil on ka rühma kuuluvad ettevõtted ja me kasutame tarnijaid, kes 

asuvad muudes maailma riikides. Andmete kaitse nõuetele vastavuse tagamiseks andmete 

edastamisel kasutame Euroopa komisjoni või Ühendkuningriigi heakskiidetud andmete edastuse 

mehhanisme, näiteks heakskiidetud näidis-lepinguklausleid. Kui see on asjakohane ja kui tarnija 

suudab seda tõestada, siis me hindame tarnija korporatiivseid siduvaid eeskirju. (Korporatiivsed 

siduvad eeskirjad on GDPR – tunnustatud andmete kaitse mehhanism, mis tagab piisavad meetmed 

isikuandmete edastamiseks). Me võime töötada tarnijatega, kes suudavad tõestada, et neil on 

Privacy Shieldi sertifikaat, kui see on edastamisviisina heakskiidetud. 

o Euroopa Komisjoni heakskiidetud näidisklauslites nõutava kaitse mõistmiseks on nende 

näidismall saadaval siin https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-

transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o Heakskiidetud korporatiivsete siduvate eeskirjade täieliku loendi nägemiseks kasutage 

järgmist linki https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-

eu/binding-corporate-rules_en. 

o Privacy Shieldis osalejate täielik loend ja teave nende Privacy Shieldi sertifikaadi kohta on 

saadaval siin: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

  

7.           KUI KAUA ME ISIKUANDMEID HOIAME?  

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni kasutame neid ka toodete ja teenuste pakkumiseks, mida olete 

tellinud. Samuti säilitame neid meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, teenuste või kohustuste täitmiseks, 

päringutele vastamiseks ning vaidluste lahendamiseks, meie huvide kaitseks ja õiguste jõustamiseks.  

Kriteeriumid säilitamise perioodi määramiseks on järgmised: kehtivad lepingutingimused, õiguslikust 

seisundist tulenevad kitsendused, kohaldatavad õiguslikud nõuded ja tööstusstandardid. 

8.           ANDMETE TURVALISUSE TAGAMINE 

Kasutame kõiki mõistlikult vajalikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvaline ja privaatsuspoliitikaga 

kooskõlas olev käitlemine. 

Kõigil meie teenuse osutajatel peavad olema asjakohased meetmed teie teabe turvalisuse säilitamiseks 

ja need teenuse osutajad saavad teie teabele juurde pääseda ja seda kasutada ainult kokkulepitud 

teenuste osutamiseks. 

Kui oleme andnud teile (või juhul, kui olete valinud) parooli, mis võimaldab teile juurdepääsu teie 

InControli teenuste kontole, vastutate teie selle eest, et seda varjata. Me palume teil oma parooli mitte 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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kellegi teisega jagada. Me ei talleta identimisteavet, mida kasutate kolmandate osapoolte teenustega 

ühendamiseks, talletame turvaliselt ainult autoriseerimisluba. 

Kahjuks ei ole Interneti ja mobiilside teenuste loomuse tõttu teabe edastamine nende kanalite kaudu 

täielikult turvaline. Ehkki anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me teie Interneti 

kaudu edastatud andmete turvalisust tagada; kogu andmeedastus on omal vastutusel. Teie teavet 

hoitakse turvalises keskkonnas, mida kaitseb füüsiliste ja tehniliste meetmete kombinatsioon (nt 

krüptimine või autentimine), et vältida kadu, väärkasutust, muutmist, avalikustamist, hävimist, vargust või 

volitamata juurdepääsu. Kui teil on Internetiühendusega sõiduk, soovitame veebilehtede külastamisel olla 

ettevaatlik ja kasutada vaid neid, mida usaldate. 

9.           TEIE ÕIGUS ANDMETE KAITSELE.  

Teil on oma isikuandmete osas õigused, sh: õigus tühistada nõusolek, kui olete selle andnud, õigus 

omada teavet ja juurdepääsu oma isikuandmetele, ja teatud juhtudel on õigus oma isikuandmeid piirata, 

nõuda nende kustutamist, vastustada nende töötlemist või taotleda nende ülekandmist mõnele teisele 

organisatsioonile. 

Te võite igal ajal meie valduses olevaid isikuandmeid uuendada, tehes seda kas My InControl veebilehe 

või nutitelefoni kaugrakenduse kaudu.  

Me püüame tagada parimal tasemel klienditeeninduse. Kui teil on soov sõi vajadus võtta meiega 

ühendust mis tahes põhjusel, mis puudutab teie õigusi andmekaitsele, siis kirjutage ükskõik millisele 

allolevatest kliendisuhte meiliaadressidest, ja lisage teemapäisesse, et kiri puudutab andmekaitse õigusi.  

•       jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com 

Kui te ei ole rahul ja teil on andmekaitsega seotud kaebus, võtke otse ühendust meie andmekaitse 

ametnikuga e-posti aadressil: DPOffice@jaguarlandrover.com.  Kui te ei ole rahul, siis on teil samuti 

õigus esitada kaebus järelevalvet teostavale ametkonnale.  

Lisateavet andmete kaitse õiguste kohta leiate allpool välja „Lisateave” abil.   

  

LISATEAVE... 

...andmesubjekti õiguste kohta 

Kui te olete meile andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas elektrooniliste 

turundusmaterjalide tarbeks, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tühistada. Selleks kasutage tellimise 

tühistamise võimalust; näiteks on see saadaval meie e-posti teel saadetavates turundusmaterjalides.  

• Saate taotleda juurdepääsu meie valduses olevatele isikuandmetele, vaidlustada nende töötlemine, 

nõuda võimalike vigade parandamist, nende töötlemise piiramist või lõpetamist või nende 

kustutamist. Kui palute meil andmed kustutada või nende töötlemine lõpetada, siis me pole alati 

kohustatud seda tegema. Kui see on nii, siis selgitame, miks.  

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
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• Teatud juhtudel saate paluda, et esitaksime teie isikuandmed kasutatavas elektroonilises vormingus 

ja edastaksime need kolmandale osapoolele (andmete teisaldatavuse õigus). See õigus kehtib 

üksnes teatud tingimustel. Kui see ei kehti, siis selgitame, miks.   

…kuidas ma saan võtta ühendust järelevalvet teostava ametkonnaga Ühendkunigriigis…  

Teabevoliniku büroo (Information Commissioner’s Office, ICO) on Ühendkuningriigis isikuandmeid reguleeriv 

järelevalvet teostav ametkond. Saate võtta ICO-ga ühendust järgnevatel viisidel. 

•        Nende veebilehe kaudu: www.ico.org.uk 

•        Helistades kohalikul telefonil: 0303 123 1113 

• Või saates neile kirja järgneval aadressil: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water 

Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

Teil on õigus esitada kaebus ka liikmesriigis järelevalvet teostava ametkonnaga oma elukohas, töökohas või 

asukohas, kus väidetav rikkumine toimus. Järelevalvet teostavate ametkondade kontaktteabe leiate 

järgnevalt lehelt: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.  

  

10.        SELLE POLIITIKA MUUDATUSED 

Selle privaatsuspoliitika muudatused kuvatakse siin: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-

web/about/privacy-policy/EST and https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-

policy/EST. Teade avaldatakse My Jaguar InControli veebilehel koos uuendatud privaatsuspoliitikaga. 

11.        KOLMANDATE OSAPOOLTE TEENUSED JA LINGID TEISTELE VEEBILEHTEDELE 

My InControli veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida haldavad teised 

organisatsioonid, mida me ei kontrolli. See privaatsuspoliitika ei kehti teistel veebilehtedel, seega 

soovitame teil lugeda nende privaatsusavaldusi. Palun võtke arvesse, et see poliitika ei kehti kolmanda 

osapoole teenuste ja veebilehtede kohta üldisemalt, kaasa arvatud need, millele pääsete juurde oma 

InControli paketi kasutamisega seoses, või kui registreerite rakenduse või teenuste kasutamiseks otse 

kolmanda osapoole juures. Nendel juhtudel lugege täpsemalt vastava kolmanda osapoole 

privaatsuspoliitikat. Me ei vastuta teiste veebilehtede ja rakenduste privaatsuspoliitika ja tegevuse eest 

(ka siis, kui kasutate neile juurdepääsemiseks meie pakutud linke). Pakume nende veebilehtede linke 

ainult teie teavitamise ja mugavuse jaoks. Me ütleme lahti vastutusest nende sisu, privaatsuspõhimõtete 

ja kasutuspõhimõtete eest ja me ei kinnita, esinda ega anna lubadusi nende täpsuse, sisu ega 

põhjalikkuse osas.  

  

KÜPSISEPOLIITIKA 

Küpsis on ainult tekstist koosnev teavet sisaldav string, mille veebileht kannab brauseri küpsisefaili arvuti 

kõvakettal, selleks et veebileht jätaks teid meelde. Küpsised aitavad veebilehe sisu korraldada nii, et see 

vastaks teie eelistatud huvidele kiiremini – enamik suuri veebilehti kasutab küpsiseid. Ainult küpsiseid ei saa 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/EST
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/EST
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/EST
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/EST
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kasutada teie isiku tuvastamiseks. Küpsis sisaldab tavaliselt domeeni nime, kust see on tulnud, küpsise „eluiga” 

ning väärtust, milleks tavaliselt on juhuslikult genereeritud kordumatu number. 

Kasutame kahte tüüpi küpsiseid, mida on kirjeldatud allolevates tabelites.  

•      Seansi küpsised, mis on ajutised küpsised, mis jäävad brauseri küpsisefaili, kuni saidilt lahkute; ja 

•      püsiküpsised, mis jäävad brauseri küpsisefaili palju kauemaks (periood sõltub konkreetse küpsise 

elueast). 

Seansi küpsiseid kasutatakse: 

•      teabe kandmiseks üle saidi lehtede ja vältimaks andmete uuesti sisestamist; ja 

•      registreerimisel, et võimaldada juurdepääsu salvestatud teabele. 

Püsiküpsiseid kasutatakse: 

•      Teie kui unikaalse külastaja tuvastamiseks (kasutades numbrit, teid ei saa isiklikult tuvastada), kui 

naasete meie veebilehele;  

•      Selleks, et kohandada sisu või reklaami vastavalt teie eelistatud huvidele või vältida sama reklaami 

korduvat näitamist; ja 

•      Selleks, et koguda anonüümset, koondatud statistikat, et aru saada, kuidas kasutajad meie veebilehte 

kasutavad, ja aidata meil veebilehe struktuuri paremaks muuta. Me ei saa sel meetodil teie isikut 

tuvastada. 

My InControl veebileht 

My InControl ja InControli veebilehed kasutavad küpsiseid, et teid teistest My InControli veebilehe kasutajatest 

eristada. See aitab meil pakkuda head kogemust, kui kasutate InControli teenuseid ja võimaldab meil InControli 

teenuseid parandada.  

Teil on võimalus küpsiseid vastu võtta või neist keelduda, muutes brauseri seadeid. Siiski ei pruugi teenuse 

kõigi interaktiivsete funktsioonide kasutamine võimalik olla, kui küpsised pole lubatud. 

Allpool on loetletud peamised küpsiseid, mida me kasutame veebilehel My InControl, ja nende kasutusala. 

Küpsise nimi 
Küpsise 

tüüp 
Küpsise eesmärk 

Kestus 

cookieInfoShownDealer Püsiküpsis  See küpsis talletab teile 

küpsisepõhimõtete esitamisega seonduva 

teabe.   

Kaks kalendrikuud 

alates saidi esimesest 

külastusest. 
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JSESSIONID Seansi 

küpsis 

Teie veebilehe kasutamise seansi jooksul 

talletab see küpsis ajutiselt teabe, mille te 

olete sisestanud, et lubada mõningaid 

veebilehe funktsioone, kui te lehtede vahel 

liigute.  

30 minutit pärast lehe 

kasutamist. 

cookieInfoShown Püsiküpsis See küpsis talletab küpsisepõhimõtete 

esitamisega seonduva teabe.  

1 kalendriaasta pärast 

lehe esimest külastust. 

jlr-remember-me Püsiküpsis Seda küpsist kasutatakse ainult siis, kui 

olete valinud võimaluse, et portaal 

salvestab teie sisselogimise andmed. See 

salvestab teie tuvastamisloa. 

Lehe külastamise 

hetkest alates kuni 

terve selle kasutuse 

aja. 

jlr-remember-me-login-

name 

Püsiküpsis Seda küpsist kasutatakse ainult siis, kui 

olete valinud võimaluse, et portaal 

salvestab teie sisselogimise andmed. See 

salvestab teie tuvastamiseks 

kasutajanime. 

Lehe külastamise 

hetkest alates kuni 

terve selle kasutuse 

aja. 

jlr-selected-locale Püsiküpsis See küpsis talletab keele, milles eelistate 

portaali kuvada. 

Lehe külastamise 

hetkest alates kuni 

terve selle kasutuse 

aja. 

Google Analytics Püsiküpsis Kasutame Google Analyticsit selleks, et 

koguda anonüümset, koondatud 

statistikat, et aru saada, kuidas kasutajad 

meie veebilehte kasutavad, ja aidata meil 

veebilehe struktuuri paremaks muuta. 

Need andmed ei tuvasta teie isikut. 

Lisateavet vaadake 

www.google.com/policies/privacy/partners 

ja 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .  

2 kalendriaastat pärast 

lehe esimest külastust. 

  

Saate kustutada ja blokeerida kõik küpsised My InControli veebilehel, aktiveerides oma brauseris sätte, mis 

võimaldab teil kõigi või mõne küpsise keelata. Kui kasutate oma brauseri sätteid küpsiste blokeerimiseks, siis 

võite avastada, et mõni meie veebilehe element ei pruugi õigesti töötada.  

Pivi info- ja meelelahutussüsteem 

Pivi info- ja meelelahutussüsteem kasutab analüüsitööriistu (sh esimese osapoole küpsiseid), et mõista teie 

kasutust ja aidata meil parendada ja tuvastada Pivi Pro funktsioonidega seotud probleeme. Teil on võimalus 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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nõustuda või keelduda küpsiste kasutamisest, kui muudate Pivi info- ja meelelahutussüsteemi sätteid, saate 

oma valikut igal ajal muuta sõiduki sätetes. 

Allpool on loetletud peamised küpsiseid, mida me kasutame, ja nende kasutusala. 

Küpsise nimi Küpsise 

tüüp 

Eesmärk Kestus 

fs_uid Püsiküpsis Seda küpsist talletatakse sõidukiväliselt 

ja kasutatakse teie kasutajatuvastuse 

jälgimiseks 

Kehtib 1 aasta pärast lubatud 

rakenduse esimest 

kasutamist. 

fs_session Seansi 

küpsis 

See küpsis talletab seansi teavet 

analüüsi jaoks 

Kehtib 30 päeva pärast 

lubatud rakenduse esimest 

kasutamist. 

fs_csrftoken Püsiküpsis See küpsis talletab tuvastamisluba Kehtib 30 päeva pärast 

lubatud rakenduse esimest 

kasutamist. 

fs_trusted_device Püsiküpsis See küpsis sisaldab seadme teavet Pivi 

süsteemi kohta turvalise ühenduse 

loomiseks 

Kehtib 60 päeva pärast 

lubatud rakenduse esimest 

kasutamist. 

fs_last_activity Püsiküpsis See küpsis talletab teavet käimasoleva 

seansi kohta, et aidata seansi 

ajalõppude korral. 

Aegub funktsiooni sulgemisel. 

  

Rakenduse analüüs 

Me kasutame rakenduses analüüsitööriistu (sh Google Analyticsit). Neid kasutatakse selleks, et koguda 

anonüümset, koondatud statistikat, et aru saada, kuidas kasutajad meie rakendust kasutavad, ja aidata seda 

paremaks muuta. See hõlmab rakenduse krahhide ja vigade logimist kvaliteedikontrolli eesmärgil ja rakenduse 

kasutust sõiduki probleemi korral, nt avarii või seiskumine. 

Need andmed ei tuvasta teie isikut. Lisateavet vaadake www.google.com/policies/privacy/partners . 

Võite rakenduses kontoseadete kaudu Google Analyticsi keelata. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners

