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Kyäni privaatsuspoliitika

Kyäni, Inc. ja selle sidusettevõtted (koos nimetatud Kyäni) kaitsevad oma edasimüüjate ja klientide
privaatsust ning Kyäniga aadressil www.Kyäni.net asuva veebisaidi (edaspidi veebisait) kaudu ärisuhetes
olevate edasimüüjate ja klientide privaatsust. Käesoleva privaatsuspoliitika sätted reguleerivad Kyäni
kogutud teabe kogumist, kasutamist, kaitsmist ja avaldamist. Kyäni veebisaiti kasutades nõustute te
selgesõnaliselt ja pöördumatult käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.
Välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel, ei avalda Kyäni kunagi oma
edasimüüjatelt ja klientidelt kogutud andmeid. Kõik Interneti vahendusel Kyäniga sõlmitud tehingud
(veebipõhised tehingud), mis hõlmavad isikuandmeid, viiakse läbi vastavalt SSLi standardile, mis
tähendab, et kogu teabevahetus veebisaidiga on turvaline ja kaitstud kolmandatele isikutele avaldamise
eest.
Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult Kyäni veebisaidile ning seda ei kohaldata kolmandate
isikute saitidele, kust edasimüüjad ja kliendid on Kyäni veebisaidile sisenenud või kuhu nad on Kyäni
veebisaidil oleva lingi kaudu sisenenud.
Internetis kogutud teave klassifitseeritakse kas üldandmeteks või isikuandmeteks. Üldandmed on sellised
andmed, mis viitavad üldisele veebisaidi kasutusele, näiteks saidi külastajate koguarv, külastajate
veebisaidil viibimise aeg jne. Isikuandmeteks loetakse sellist isiku poolt edastatud teavet, mis üldiselt ei
ole avalikkusele kättesaadav, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress, laua- või mobiiltelefoni number ning
deebet- ja krediitkaardi andmed.
Kyäni võib kasutada erinevaid meetodeid üldandmete kogumiseks, komplekteerimiseks ja
tõlgendamiseks, et analüüsida ja parandada veebisaidi toimimist ning meie edasimüüjate ja klientide
rahulolu Internetis pakutava teenusega. Kyänil on õigus kasutada üldandmeid ning vahel neid omal
valikul kolmandate isikutega jagada.
Toodet või teenust ostes palutakse teil edastada teatavad isikuandmed. Me võime neid andmeid
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kasutada, et asjaomast teenust või toodet teile pakkuda ning teavitada teid ka lisa- või uutest toodetest
või teenustest, mis võivad teile huvi pakkuda. Ainult sellistel volitatud Kyäni töötajatel, kes vajavad
tellimuse läbi vaatamiseks ja täitmiseks või teile klienditeenuse pakkumiseks juurdepääsu teie
isikuandmetele, on teie isikuandmetele juurdepääsu õigus. Samuti on juurdepääs teie isikuandmetele
piiratud vaid selliste andmetega, mis on mõistlikkuse piires vajalikud asjaomase ülesande täitmiseks või
teenuse pakkumiseks.
Veebisaiti kasutades võtate te teadmiseks ja nõustute sellega, et Kyäni võib kooskõlas käesoleva
privaatsuspoliitika tingimustega üld- ja isikuandmeid koguda ja kasutada. Välja arvatud juhul, kui te olete
selleks andnud oma nõusoleku või kui see on kehtiva seaduse alusel nõutud, ei avalda Kyäni teie
isikuandmeid kolmandatele isikutele.
Kyäni ei müü tooteid ja teenuseid alaealistele isikutele. Kui te olete vähem kui 18 aastat vana, ei tohiks te
veebisaiti ilma lapsevanema või hooldaja nõusolekuta kasutada. Vastavalt 1998. aasta seadusele laste
privaatsuse Internetis kaitsmise kohta ei tee Kyäni järgmist:
(1) nõua ega kogu teadlikult alla 13 aasta vanustelt isikutelt isikuandmeid ; ("Children");
(2) kasuta teadlikult ega jaga kolmandate isikutega alla 13 aasta vanuste isikute isikuandmeid;
(3) võimalda lastel isikuandmeid avaldada ega muul moel levitada;
(4) ahvatle lapsi erilise mängu, auhinna või muu tegevuse abil isikuandmeid avaldama.
Kyänil on õigus tühistada kõik tehingud, mille on sõlminud Kyäni veebisaidi alla 18 aasta vanune
kasutaja.
Kyäni ei anna selgesõnalist ega kaudset garantiid, et käesolev privaatsuspoliitika on isikuandmete
ebaõige ja soovimatu avaldamise ennetamiseks piisav. Kyäni ei vastuta tegelike või tagajärgsete kahjude
eest, mis tulenevad käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste rikkumisest, Kyäni veebisaidi serveri
volitamata kasutamisest selleks volitamata isiku poolt või tarkvaraveast või –häirest. Selleks, et aidata
Kyänil teie isikuandmeid kaitsta, on äärmiselt oluline mitte avalikustada oma kasutajatunnust ja salasõna
kolmandatele isikutele.
Kyäni kaitseb teie privaatsust ning kõik Kyäni veebisaidile edastatud isikuandmed kogutakse, neid
töödeldakse, salvestatakse, avalikustatakse ja hävitatakse vastavalt kehtivatele Ameerika Ühendriikide
seadustele. Kui te asute väljaspool Ameerika Ühendriike, võtate te teadmiseks ja nõustute sellega, et me
võime teie isikuandmeid koguda ja kasutada ning kolmandatele isikutele avaldada vastavalt käesolevas
privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustele. Vahel võidakse selliseid andmeid salvestada serveritesse või
need võidakse avalikustada isikutele väljaspool seda jurisdiktsiooni, kus te elate. Teie asukohast
sõltumatult kohaldatakse veebisaidi ning üld- ja isikuandmete kasutamisele ainult Ameerika Ühendriikide
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seadusi. Veebisaiti kasutades ja käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega nõustudes te kinnitate, et
olete käesoleva privaatsuspoliitika läbi lugenud, sellest aru saanud, nõustute selle tingimustega ja
eespool nimetatud andmete edastamisega väljapoole teie elukoha jurisdiktsiooni. Kui te ei nõustu
käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega, loobuge palun veebisaidi kasutamisest.
Juhul kui Kyäni veebisait sisaldab linke kolmandate isikute veebisaidile, kohaldatakse viimati nimetatud
veebisaidi privaatsuspoliitikat. Kyäni ei anna garantiid ega tagatist teie andmete kolmandate isikute
veebisaidil kogumise, kasutamise või avaldamise osas ning ütleb selgesõnaliselt lahti vastutusest
nimetatud andmete kogumise, kasutamise ja avaldamise eest.
Kyänil on õigus käesolevat eeskirja omal valikul aeg-ajalt muuta. Kõik eeskirja puudutavad uuendused
avaldatakse alates jõustumise hetkest Kyäni veebisaidil ja keskkontoris. Käesoleva eeskirja jõustumise
kuupäev on 15. oktoober 2010.
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