
 

 

PRIVAATSUSAVALDUS  
 

Käesolevaga soovime teile anda põhjalikku ja üheti mõistetavat teavet teie isikuandmete 

töötlemisest, mida meie ettevõte võib rakendada, kasutades isikuandmeid, mille olete edastanud 

ja/või mida on kogutud kokkupuutel meie ettevõttega, nt külastades veebisaiti www.marni.com 

(edaspidi „Veebisait”) ja/või teisi veebisaite, mis on ettevõttega seotud; külastades meie poode, 

laadides alla ja kasutades ettevõttele kuuluvaid rakendusi, osaledes auhinnamängudes või 

kasutades poodide Wi-Fi-võrke ja suhtlusvõrgustikke (edaspidi ühise nimetusega „Isikuandmed”). 

 

Teie privaatsus on meile väga oluline, mistõttu palume teil alljärgneva teate läbi lugeda. 

 
Isikuandmete edastamine annab teile võimaluse nautida eeliseid ja hüvesid, mis on mõeldud üksnes 

inimestele, kes on end registreerinud meie kliendiks (teenuse saadavus erineb riigiti) ja mida 

pakume neile, kes armastavad meie tooteid, külastavad meie veebipoodi või tavapoode üle kogu 

maailma või kasutavad meie rakendust või muid veebiteenuseid. 

 

1. KES KOGUVAD ISIKUANDMEID? 

 
Ettevõtted, kes koguvad ja töötlevad Isikuandmeid (edaspidi „Vastutavad andmetöötlejad” või 

„Andmetöötlejad”) on loetletud järgmiselt. 

- Ettevõte OTB S.p.A., mille registrijärgne asukoht on Via dell'Industria 2, Breganze (Vi) 36042, 

Itaalia, telefoninumber +390445306555, e-posti aadress privacy@otb.net, kogub 

Isikuandmeid turunduse ja profiilianalüüsi eesmärgil. 

- Ettevõte Marni Group S.r.l., , mille registrijärgne asukoht on Via Sismondi Gian Carlo 70/B, 

Milano 20133, Itaalia, telefoninumber +390271055300, e-posti aadress privacy@marni.com, 

töötleb Isikuandmeid turunduse ja profiilianalüüsi eesmärgil või veebiostude korral ka 

administratiivsel ja arvepidamise eesmärgil. 

- Ettevõtte Marni Group S.r.l. filiaal teie elukohariigis (või riigis, kus registreerusite esimest 

korda kliendiks, juhul kui teie elukohariigis puudub ettevõte filiaal) töötleb Isikuandmeid 

turunduse ja profiilianalüüsi eesmärgil. 

- Ettevõte YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A./Corporation, mille registrijärgne asukoht on 

Via Morimondo 17, Milano 20143, Itaalia, klienditoega saab ühendust veebisaidil (inserire 

link), töötleb Isikuandmeid administratiivsel ja arvepidamise eesmärgil ainult 

internetiostude puhul. 

 

Kui soovite saada ettevõtte Marni Group Srl filiaalide kohta rohkem teavet, külastage veebiaadressi 

http://privacy.marni.com või saatke e-kiri meie klienditeenindusele või ülalnimetatud 

postiaadressile. 

 

Vastutavad andmetöötlejad on ühtlasi volitanud järgmisi ettevõtteid töötlema nende nimel teie 

Isikuandmeid (edaspidi ühise nimetusega „Volitatud andmetöötlejad”): 

- Ettevõte YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A./Corporation, mille posti- ja e-posti aadress on 

kirjas ülalpool. 

 

Volitatud andmetöötlejate täieliku nimekirja saamiseks võtke ühendust Vastutavate 

andmetöötlejatega, kirjutades posti- või e-postiaadressile, mis on kirjas käesoleva 

privaatsusavalduse alguses. 

 



 

 

2. MIKS ME ISIKUANDMEID KOGUME? 
 

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel. 

 

a. Administratiivsel ja arvepidamise eesmärgil: müügilepingud, raamatupidamine, õigusjärgsed 

kohustused ja müügijärgsed teenused. Sellise kohtlemise õiguslik alus on: lepingu täitmine, mille 

osaliseks te osalete. Sel eesmärgil kogutud andmed säilitatakse kogu lepingulise suhte jooksul ja 

10 aasta jooksul pärast selle lõpetamist. 

b. Turunduse eesmärgil (teie nõusolekul): reklaam- või otsemüügi materjalide levitamine, turu-

uuringud, automaatsüsteemide (e-post, muud suhtlusvahendid ja -võrgustikud, näiteks SMS, 

MMS, Whatsapp, WeChat jne) ja traditsiooniliste (paberkandjal) sidekanalite kaudu levitatavad 

kaubanduslikud teadaanded ning individuaalsed müügiteenused Vastutavate andmetöötlejate 

poodides üle kogu maailma. Selle ravi õiguslikuks aluseks on teie nõusolek. Sel eesmärgil 

kogutud andmed säilitatakse kuni teie nõusoleku tühistamiseni. 

c. Profiilianalüüsi eesmärgil (teie nõusolekul): tarbijavaliku analüüs Isikuandmete automaatsel 

töötlemisel, sh kasutatakse andmeid, mida on kogutud seoses Vastutavate andmetöötlejate 

poodides ja Veebisaitidel tehtud ostudega üle kogu maailma. Andmetöötlust kasutatakse 

ostueelistuste prognoosimiseks ja kliendiprofiilide loomiseks. Selle ravi õiguslikuks aluseks on 

teie nõusolek. Sel eesmärgil kogutud andmed säilitatakse kuni teie nõusoleku tühistamiseni. 

 

Vastutavad andmetöötlejad võivad punktis a. kirjeldatud eesmärgil koguda ja töödelda järgmisi 

Isikuandmeid. 

• Isikuandmed: eesnimi, lisanimi, perekonnanimi, ees- ja perekonnanime õigekiri kohaliku 

tähestiku järgi, ametikoht, rahvus. 

• tavapoodi külastades küsime teilt andmeid elukoha aadressi, kodulinna, maakonna/osariigi, 

elukohariigi, postiindeksi, e-posti aadressi, telefoni- ja mobiilinumbri kohta; külastades meie 

veebipoodi, võime koguda andmeid teie tarne- ja arveldusaadressi, kohaletoimetamis- ja 

makseviisi, krediitkaardi omaniku nime ja kaardi aegumiskuupäeva, klienditeenindusele 

esitatud päringute, hoone/korterinumbri, keele- ja kontaktieelistuste, lisapostiaadresside ja 

e-posti aadressi, muude kasutusel olevate telefoninumbrite ja võimalike kontaktiviiside 

kohta, mida klient ei soovi kasutada. 

 

Lisaks ülaltoodud Isikuandmetele võivad Vastutavad andmetöötlejad punktis b. ja c. kirjeldatud 

eesmärkidel koguda ja töödelda järgmisi Isikuandmeid, mis on seotud teie profiili ja eelistustega. 

 

• Andmed, mida koguti poekülastuse käigus, mil klient kasutas poe Wi-Fi-võrku: sünnipäev, 

väidetav vanusegrupp, sünnikuupäev, Wechat-i kasutajatunnus (teatud riikides), sugu, 

registreerimise meetod ja kuupäev, valitud pood ja eelistatud klienditeenindaja, keel, 

eelistatud toodete kategooriad, teenuste kasutamise viis, eelistatud poeteenused, 

kogumiskampaaniad, üritused, millest on osa võetud, riietusruumi viidud, kuid ostmata 

jäetud tooted, eelistatud keel, kliendi soetatud teised kaubamärgid, kliendi individuaalne 

stiil, kliendiga suhtlemise viis, kauba kättesaamise eelistused, kohandatud kliendiprofiil, 

märkmed, poodide/edasimüüjate individuaalsed kontakti loomise viisid. 

• Andmed veebis ja poodides tehtud ostude kohta: teave ostetud toodete kohta, suurus, hind, 

soodushind, värv, kogus, lõige, mudel, kollektsioon, arvutatud kulud, hüljatud ostukorv, 

käibemaksukohustuslase number või käibemaksuvabastus, passi number, Global Blue 

liikmelisuse number, tehingu aadress, isikliku soodustusega seotud märkused, ostukanal, 



 

 

ostusagedus, ostueelistus (soodus-/täishind), eelistatud hooajalised kaubamärgid (aasta 

esimene/teine pool). 

• Auhinnamängudes osalemisega seotud andmed. 

• Andmed, mida on kogutud sirvimise, veebipoest ostmise või rakenduste kasutamise käigus: 

sirvimisega seotud käitumismustrid ja/või Vastutavate andmetöötlejate veebilehtedel 

säilitatud andmed, näiteks küpsised või teave lehtede kohta, mida on külastatud, otsitud või 

mis on seotud soovinimekirjaga. 

 

3. MIS JUHTUB, KUI TE EI JAGA ISIKUANDMEID?  
 

Mõned Isikuandmed, millele kliendiks registreerumise või ostu sooritamise käigus tähelepanu 

juhime, on vajalikud ostu teostamiseks ning neid kogutakse administratiivsel ja arvepidamise 

eesmärgil (paragrahv 2, punkt a.). 

Isikuandmete jagamine ja töötlemine profiilianalüüsi ja turunduse eesmärgil (paragrahv 2, punktid 

b. ja c.) on valikuline, seega sisestatakse Isikuandmeid kliendisuhete haldussüsteemidesse (CRM), 

mis võimaldavad neid turunduse ja profiilianalüüsi eesmärgil töödelda, ainult teie nõusolekul. 

Nõusolekut, mille olete andnud Isikuandmete kasutamiseks profiilianalüüsi ja/või turunduse 

eesmärgil (paragrahv 2, punktid b. ja c.), on võimalik igal hetkel tühistada, kirjutades Vastutavatele 

andmetöötlejatele ülaltoodud aadressidel. Isikuandmete jagamata jätmine ja/või nõusoleku 

tühistamine takistab profiilianalüüsi ja turunduse eesmärkide täitmist, kuid see ei mõjuta ühelgi viisil 

teie ostude sooritamist. 

 

4. KUIDAS ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME? 
 

Isikuandmeid, mida on jaganud ja/või kogunud Vastutavad andmetöötlejad, töödeldakse ja 

säilitatakse automaatsüsteemides; mõnel juhul töödeldakse ja säilitatakse andmeid ka 

paberkandjal. Profiilianalüüsi ja turunduse eesmärgil töödeldavaid Isikuandmeid säilitatakse 

kliendisuhete haldussüsteemides, mille serverid asuvad Ameerika Ühendriikides ja mis võimaldavad 

Vastutavatel andmetöötlejatel ja Volitatud andmetöötlejatel töödelda Isikuandmeid nimetatud 

eesmärgil. Olete teadlik, et teie Isikuandmeid edastatakse välismaale, sh väljapoole Euroopa Liitu, 

ja edaspidi võib välisriigi valitsusasutustel olla ligipääs teie Isikuandmetele välisriigis kehtivate 

seaduste järgi. 

 

Administratiivsel ja arvepidamise eesmärgil (paragrahv 2, punkt a.) kogutud Isikuandmeid 

säilitatakse perioodi jooksul, mis on vajalik lepingu- või garantiitingimuste täitmiseks kehtivate 

seaduste järgi. 

Turunduse ja profiilianalüüsi eesmärgil (paragrahv 2, punktid b. ja/või c.) kogutud Isikuandmeid 

säilitatakse seni, kuni klient tühistab registreeringu või Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku. 

 

Ülalnimetatud säilitusaja möödumisel kustuvad Isikuandmed automaatselt või neid muudetakse 

jäädavalt ja pöördumatult anonüümseks. 

 

5. KES TÖÖTLEB ISIKUANDMEID? 
 

Isikuandmeid töötlevad järgmised ettevõtted. 

• Vastutavate andmetöötlejate töötajad ja partnerid, kelle ülesandeks on andmete 

töötlemine; 



 

 

• Vastutavate andmetöötlejate määratud Volitatud andmetöötlejate töötajad ja partnerid, sh 

(i) ettevõtted, kes haldavad tava- või veebipoode ning kellel on luba näha, muuta ja 

uuendada Isikuandmeid, mille Vastutavad andmetöötlejad on sisestanud kliendisuhete 

haldussüsteemidesse turunduse ja profiilianalüüsi eesmärgil; (ii) ettevõtted, kes säilitavad 

Isikuandmeid Vastutavate andmetöötlejate nimel kohalike kokkulepete ja seaduste järgi; 

• Kolmandad osapooled Euroopa Liidus või väljaspool, st Volitatud andmetöötlejad, keda 

Vastutavad andmetöötlejad kasutavad eelkõige teenuste pakkumiseks ja Isikuandmete 

sisestamiseks, tarnimiseks, reklaam-materjalide levitamiseks, müügijärgseks klienditoeks, 

turu-uuringute korraldamiseks ja selleks, et hallata ja hooldada kliendisuhete 

haldussüsteeme, mille kaudu Vastutavad andmetöötlejad turunduse ja profiilianalüüsi 

eesmärgil andmeid töötlevad, ja muid vastutavate andmetöötlejate IT-süsteeme. 

 

Volitatud andmetöötlejate täieliku nimekirja saamiseks võtke ühendust Vastutavate 

andmetöötlejatega, kirjutades posti- või e-postiaadressile, mis on kirjas käesoleva 

privaatsusavalduse alguses. Isikuandmeid võidakse avaldada ühtlasi kolmandatele osapooltele, 

sõltumatutele andmetöötlejatele, eelkõige professionaalidele või juriidilist või maksualast nõu ja abi 

pakkuvatele ettevõtetele ning ettevõtetele, kes haldavad deebet- või krediitkaardiga tehtud 

makseid. Isikuandmeid ei levitata ühelgi viisil. Isikuandmete edastamisel riigist või Euroopa Liidust 

väljapool asuvatesse riikidesse, mis ei paku adekvaatsel tasemel andmekaitset, rakendatakse 

ettevaatusabinõusid, mis on sätestatud õigusjärgsetes privaatsusaktides ning eriti Euroopa 

Komisjoni isikuandmete kolmandatesse riikidesse edastamise lepingu tüüptingimustes. 

 

6. TEIE ÕIGUSED 
 
EL-i määruse 2016/679 III peatüki ja muude kohalike andmekaitseseaduste järgi (vt teie riigi kohta 

üksikasju altpoolt) võite mis tahes ajal nõuda teavet Isikuandmete kohta, mida Vastutavad 

andmetöötlejad on kogunud, kasutanud, avaldanud või töödelnud (õigus tutvuda andmetega); 

ühtlasi taotleda nimetatud andmete integreerimist, parandamist või kustutamist ning esitada 

vastuväiteid andmete töötlemise kohta. Lisaks sellele on teil alates 25. maist 2018 (mil EL-i määrus 

2016/679 kehtima hakkab) õigus piirata Isikuandmete töötlemist, andmeid üle kanda ja esitada 

kaebust järelevalveasutusele.  

 

Eriti on teil õigus esitada vastuväiteid ja tühistada osaliselt või täielikult nõusolek teie Isikuandmete 

kogumiseks, kasutamiseks, avaldamiseks või töötlemiseks reklaam-materjalide levitamise, 

otsemüügi, turu-uuringute ja automaatsete (e-kiri ja muud kaugsuhtlussüsteemid, nt SMS, MMS, 

Whatsapp, WeChat, jne) või traditsiooniliste (paberkandjal) kaubandusteadete edastamise 

eesmärgil.  

 

Kui eelistate, et teie Isikuandmeid kasutataks ainult traditsiooniliste sidekanalite kaudu, võite 

esitada taotluse Isikuandmete töötlemise lõpetamiseks automaatsete sidekanalite kaudu. 

 

Pokud chcete uplatnit výše uvedená práva a / nebo zaslat žádosti nebo stížnosti týkající se 

zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na držitele údajů na adrese privacy@marni.com nebo 

na adresu na začátku informačního dopisu na soukromí. 

 

Andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta e-posti aadressil dpo@otb.net 


