
                               BLG-Components OÜ privaatsuspoliitika

Klientide, töötajate ja külaliste privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast 
oleme koostanud privaatsuspoliitika, milles anname teada, kuidas me kogume, 
kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes 
järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse 
üldmäärust (GDPR).

1. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Blg-Components OÜ töötleb isikuandmeid selleks, et täita organisatsiooni eesmärke

ja pakkuda parimat teenust.

Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse kliendilt pakkumise ja/või 
tellimuse vormistamisel ja teostamisel.

Isikuandmete kogumisel klientidelt piirdume minimaalse vajalikuga. Kogume järgmisi
isikuandmeid: kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, ettevõte, postiaadress, 
telefoninumber, e-postiaadress, ostuajalugu, ostueelistusi, muus kliendisuhtluses 
teatavaks tulnud infot.

Lisaks Kliendi poolt avaldatud Isikuandmetele on BLG-Components OÜ’l õigus 
kontrollida ja vajadusel täiendada kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest 
õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.

2. Kogutud isikuandmete kasutamine ja töötlemine

Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on: tellimuste vastuvõtmine (sh 
tellimusega seotud info edastamine); kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma 
toodete edastamise ja teenuste osutamise osas; toodete kättetoimetamine; kliendiga 
suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine; kliendi 
maksekohustuste täitmise tagamine; kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et 
parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha kliendile 
personaalseid pakkumisi; kliendirahulolu uuringute teostamine.

BLG- Components OÜ kodulehekülge kasutama asudes on klient käesolevate 
põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.



3. Kogutud isikuandmete muutmine ja kustutamine

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist 
või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda BLG-
Components OÜ poole e-posti aadressil info@blg.ee.

4. Kogutud isikuandmete jagamine

Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik 
kliendi tellitud teenuse osutamiseks.

5. Isikuandmete kaitse

BLG-Components OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete 
kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks 
volitatud isikutel.

6. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meil on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid. Sellest
teavitame kõiki püsikliente, samuti avaldame info muudatuste kohta oma ettevõtte
veebilehel.


