
Kõikide brändide ühtsed reeglid teie kaitsmiseks.

PRIVAATSUSREEGLID

Uuendatud 14. oktoober 2022

Laadige alla selle privaatsuspoliitika koopia (PDF)

KKK

Korduma kippuvad küsimused selle kohta, kuidas me teie andmeid kogume, säilitame ja kasutame.

Kas me müüme teie isikuandmeid raha eest? Ei

Kas jagame teie andmeid kolmandast osapoolest partneritega? Jah

Kas saame teavet teistelt ettevõtetelt, kellele olete andnud andmete kohta loa? Jah

Kas kasutame teie teavet toodete paremaks soovitamiseks ja saidikogemuste parandamiseks? Jah

Kas anname teile teie andmete üle kontrolli? Jah

Kuidas te oma andmeid kontrollite

Teil on kontroll oma isiklike andmete üle. Saate igal ajal oma õigusi kasutada ja oma

eelistusi muuta.

Andmesubjekti õiguste taotlused

Sõltuvalt riigist, kus registreerusite, võib teie P&G konto pakkuda juurdepääsu teie teabele ja võimaldada

teie andmete värskendamist või kustutamist.

Privaatsus, mida väärite.

Käsitleme teie andmeid hoolikalt ja läbimõeldult. Selle tagavad meie põhimõtted ja
vastavusmeetmed. Küsimuste või murede korral võite meiega alati ühendust võtta.

Ko
s
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Kui mitte, võite esitada taotluse juurdepääsuks, kustutamiseks, parandamiseks, turundusmeilide või -

tekstide saamisest loobumiseks või esitada loobumise meiepoolse e-posti aadressi või telefoninumbri

kasutamise kohta reklaamimiseks, siin.

Samuti võite paluda meil lõpetada teile e-posti ja tekstsõnumite saatmise, järgides sellekohase teatega

saadetud loobumisjuhiseid. Pange tähele, et teie valikute austamiseks võib olla vajalik säilitada teatud

teavet (nt kui palute meil turundusmeilide saatmise lõpetada, vajame teie e-posti aadressi, et meie

süsteemid mäletaksid, et te ei soovi enam turundusteateid sellele e-posti aadressile saada).

Samuti võivad esineda mõned olukorrad, kus me ei pruugi teie taotlust rahuldada (nt tehinguandmete

kustutamine, kui meil on seadusjärgne kohustus neid säilitada või muu hulgas pettuste ennetamiseks,

turvalisuse tagamiseks või teiste privaatsuse kaitsmiseks).

Traditsiooniline veebikäitumisel põhinev reklaam

Kuidas lõpetada tavapäraste huvipõhiste reklaamide saamine P&G huvipõhise reklaami saamise

lõpetamiseks võite klõpsata siin või klõpsata mõnel meie saidil ikooni AdChoices. Euroopa jaoks võite

klõpsata siin. Palun loobuge kindlasti kõigist meie reklaamipartneritest:

• Tapad

• TradeDesk

• MediaMath

• Neustar

• Facebook

• Amazon

• Google

• Liveramp

Samuti saate takistada huvipõhiste reklaamide saamist veebisaitidel, keeldudes küpsistest oma

brauseri(te)s, keeldudes andmetele juurdepääsu taotlustest, mida rakendused tavaliselt nende

installimisel esitavad, või kohandades oma seadme reklaami jälgimise seadeid. Pange tähele, et võite

saada isikupärastatud reklaame ka oma e-posti aadressi või telefoninumbri põhjal, kui olete need meile

turunduslikel eesmärkidel edastanud. Selle kasutamisest loobumiseks võtke meiega ühendust.

Näete endiselt kontekstipõhiseid reklaame, isegi kui loobute huvipõhistest reklaamidest. Isegi kui

lõpetame teile huvipõhiste reklaamide saatmise, saate siiski arvutisse või mobiilseadmetesse meie

brändide reklaame. Need reklaamid põhinevad aga külastatud saitide kontekstil ja neid nimetatakse

kontekstuaalseteks reklaamideks. Erinevalt huvipõhistest reklaamidest, mis põhinevad teie mobiiltelefoni

külastatud lehtedel või arvuti vaatamistegevustes, on kontekstipõhised reklaamid sellised, mis põhinevad

konkreetse külastatava saidi kontekstil. Näiteks võite Internetis lapsetoa tooteid vaadates siiski näha mõne
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meie beebihooldusbrändi reklaami, kuna nendel saitidel on tavaliselt olnud külastajatena peamiselt uued

või peatsed lapsevanemad. Samuti peaksite teadma, et võime siiski koguda teie arvutist või seadmetest

teavet ja kasutada seda muudel eesmärkidel, näiteks meie veebisaitide töö hindamiseks,

tarbijauuringuteks või pettuste avastamiseks.

Küpsiste kustutamine kustutab ka teie loobumise Kui loobute huvipõhisest reklaamimisest, saadame teie

brauserile loobumisküpsise, mis ütleb meile, et te ei soovi enam meilt huvipõhiseid reklaame saada. Teie

loobumisküpsis kustutatakse, kui otsustate kustutada kõik küpsised. See tähendab, et peate uuesti

loobuma, kui te siiski ei soovi huvipõhiseid reklaame saada.

Juurdepääsu Või Nende Kustutamise Sellistele isikuandmetele juurdepääsu või nende kustutamise

taotlemiseks, mida kasutatakse tavapärasteks käitumuslikult sihitud veebireklaamideks, mis sisaldavad

näiteks teavet, mida oleme teie kohta saanud küpsise või seadme ID tasandil ja mida me kasutame teile

asjakohaste reklaamide esitamiseks, võtke meiega ühendust siin. Teie taotluse töötlemiseks on teil vaja

esitada ükskõik milline järgmistest identi�kaatoritest:

• Teie küpsiste ID-d meie teenusepakkujatelt: Tapad, Neustar, MediaMath ja TheTradeDesk.

• Teie mobiilireklaamide  ID-d (IDFA, Android ID).

• Teie TV-seadme reklaami-ID, mis on ainulaadne ID, mille on määranud ühendatud TV-teenuste osutaja,

nt Roku reklaami-ID.

Lisateave Põhjamaade kohta

Kui olete oma andmed edastanud, külastades mõnda meie Põhjamaade saiti või partneri saiti,

sealhulgas:

• https://www.bravardag.se

• https://www.pampers.se/

• https://www.pampers.�/

• https://www.pampers.no/

• https://se.braun.com/en

• https://www.oralb.se/sv-se

• https://www.oralb.no/nb-no

• https://www.oralb.�/�-�

• https://www.oralb.dk/da-dk

• https://www.babybox.se
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Oma andmesubjekti õigusi saate kasutada, klõpsates nuppu siin.

Tarbijauuringutes osalejad

Taotluse esitamiseks seoses isikuandmetega, mis võivad meil olla seoses teie osalemisega mõnes meie

uuringus, vaadake palun oma nõusolekuvormil toodud kontaktteavet või helistage või külastage oma

uurimiskeskust.

California elanikud

Kui elate Californias, võite saada juurdepääsu meie valduses olevatele teie isikuandmetele, küsida

üksikasju selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, paluda meil teie andmed kustutada või

taotleda, et me teie isikuandmeid enam ei müüks (vastavalt müügi määratlusele CCPA-s). Lisateabe

saamiseks ja selliste õiguste kasutamiseks klõpsake siin.

EMP ja Ühendkuningriigi elanikud

Kui elate Euroopa Majanduspiirkonnas või Ühendkuningriigis või kui teie füüsiline asukoht on Euroopa

Majanduspiirkonnas või Ühendkuningriigis, võite tutvuda oma isikuandmetega, mis on meie valduses,

nõuda ebatäpse, aegunud või mittevajalikuks muutunud teabe parandamist, kustutamist või piiramist

ning paluda, et kannaksime teile üle teie andmed teisele teenusepakkujale edastamist võimaldavas

vormingus. Samuti võite igal ajal võtta tagasi oma nõusoleku, millele teie isikuandmeid töödeldes

tugineme. Lisaks võite esitada meile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes (s.t paluda meil

nende kasutamine lõpetada), kui töötlemine põhineb meie õigustatud huvil (s.t meil on andmete

kasutamiseks põhjus).

Taotluse esitamiseks klõpsake siin.

Kui soovite andmekaitsega ja oma isikuandmete kaitsega seotud üldiste õiguste kohta rohkem teada

saada, külastage Euroopa andmekaitseinspektori veebisaiti aadressil https://edps.europa.eu/data-

protection/ või Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo veebisaiti aadressil https://ico.org.uk.. Kui te ei ole

oma päringutele saadud vastustega rahul, võite esitada kaebuse oma riigi andmekaitseasutusele.

Procter ja Gamble España SA järgib Hispaania Andmekaitseameti poolt akrediteeritud AUTOCONTROLi

andmekaitse tegevusjuhendit ning järgib seetõttu andmekaitse ja reklaamiga seoses selle kohtuvälist

andmetöötluskaebuste süsteemi, mis on kättesaadav kõigile huvilistele veebisaidil www.autocontrol.es.

Hambaravi spetsialistid

Kui olete hambaravi spetsialist ja olete oma teabe edastanud meile mõne meie spetsialistide

teavitamisprogrammi raames, sealhulgas https://www.dentalcare.com kaudu,  võtke meiega ühendust

oma kohaliku P&G esindaja, nt Oral-B kaudu.

Kuidas me andmeid kogume ja kasutame
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Nagu kõik brändid, kogume ka meie andmeid teiega suheldes või siis, kui jagate

andmeid, mida omakorda võidakse meiega jagada. Teeme seda teie õiguste kaitseks

lugupidavalt ja hoolikalt. Andmed võivad aidata teist paremini aru saada nii tarbijana kui

ka inimesena. Saame kasutada olemasolevaid andmeid eraldi või neid kombineerides, et

pakkuda teile paremaid tooteid, teenuseid ja kogemusi.

Kuidas me andmeid kogume

Kogume teie kohta teavet mitmel viisil paljudest kohtadest. Osa teabest, mida kogume, võib sisaldada teie

tuvastamist võimaldavaid isikuandmeid, näiteks teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber või

postiaadress. Mõnes riigis nagu Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja Ühendkuningriigis või osariikides

nagu California, võidakse isikuandmete hulka lugeda ka IP-aadressi või küpsiseid ja mobiilseadmete

tunnuseid.

Tähelepanu! Võime kombineerida kõiki teie kohta kogutud andmeid, et pakkuda teile paremaid tooteid,

teenuseid ja kasutuskogemusi.

Jagate neid otse

Annate meile oma teabe meie veebisaitidel või mobiilirakendustes konto registreerimisel või meile

helistades või e-posti teel. Võime küsida näiteks teie nime, e-posti aadressi või kodust aadressi, sünniaega,

makseteavet, teie vanust, sugu, teie peres olevate inimeste arvu ja seda, kuidas soovite, et me teile oma

toodete ja teenuste kohta teavet saadaksime, näiteks teie kodusele aadressile, e-posti aadressile või teile

sõnumeid saates.

Suhtlete veebisaitide ja e-kirjadega

Võime kasutada tehnoloogiaid, mis koguvad teavet automaatselt, kui külastate meie saite, vaatate meie

reklaame või kasutate meie tooteid või teenuseid. Näiteks kasutame küpsiseid (väike fail, mis on teie arvuti

brauserisse salvestatud), mis ütlevad meile, millist brauserit ja operatsioonisüsteemi te kasutate, teie IP-

aadressi, külastatud veebisaidid, klõpsatavad lingid või kas olete meie e-kirja avanud.

Kasutate mobiilirakendusi ja muid seadmeid

Parima võimaliku kasutuskogemuse pakkumiseks võime kasutada tehnoloogiaid, mis koguvad teie

telefonist teavet, kui kasutate meie mobiilirakendusi või meie koduseid nutiseadmeid. Nõustute sellega

rakenduse allalaadimisel või Interneti-ühendusega koduseadmete installimisel. See teave võib sisaldada

teie mobiiltelefoni või mõne muu seadme reklaami ID-d, teavet telefoni operatsioonisüsteemi, rakenduse

või seadme kasutamise kohta ja teie füüsilist asukohta. Saate oma telefoni või seadmesse hüpikteate, mis

annab teile võimaluse nõustuda või keelduda, võimaldades meil teada teie täpset geograa�list asukohta

(kus te täpselt seisate või kus Interneti-ühendust kasutate).

Saate olla ühenduses partnerite või kolmandate osapooltega

Võime saada teavet, mida teised ettevõtted meile jagavad või müüvad. Näiteks võite olla andnud

nõusoleku, et mõni teine ettevõte jagab meiega teie isikuandmeid, kui registreerute



telekommunikatsiooniteenuste või jaemüüja püsikliendiprogrammide kasutajaks. Võime koguda teavet

ka kohtadest, mille kohta teate, et kõik neid näevad, näiteks Interneti-postitustest, blogikirjetest, videotest

või sotsiaalmeedia saitidelt. Võime saada teavet ka teistelt ettevõtetelt, näiteks tarbijaandmete

edasimüüjatelt, kes tegelevad teie kohta teabe kogumisega või koondamisega üldkasutatavatest

andmebaasidest (vastavalt kohalduvatele kohalikele juriidilistele nõuetele) või nõusoleku alusel, mille olete

andnud nende kasutamiseks ja seejärel meiepoolseks teabe kasutamiseks. See võib olla teave teie

sissetulekutaseme, vanuse, soo, pereliikmete arvu ja toodete kohta, mida olete ostnud Internetist või

kohalikest kauplustest.

Andmete kasutamise üldised viisid

Kasutame teie teavet selleks, et aidata meil täita eesmärki – puudutada ja parandada teiesuguste inimeste

elu iga päev kogu maailmas.

Näiteks kasutame teie teavet järgnevalt:

• Osutame teile teenuseid

• Tuvastame ja autendime teid meie erinevate turundusprogrammide ja veebisaitide kaudu

• Vastame teie küsimustele või teabenõuetele

• Pakume klienditeenindust

• Saadame tehingutega seotud teateid (nt konto väljavõtted või kinnitused)

• Saadame turunduskommunikatsiooni, küsitlusi ja kutseid

• Töötleme teie makseid meilt ostetud toodete eest

• Töötleme ja väljastame tagasimakseid ja sissenõudeid

• Saadame teile teie soovitud tooteid või näidiseid

• Aitame teil hallata oma P&G saidi või rakenduse eelistusi

• Lubame teil osaleda meie võistlustel või loosimistel

• Suhtleme teiega sotsiaalmeedias

• Saame paremini aru teie huvidest ja eelistustest ning saadame teile ja teistele inimestele nagu teie

asjakohaseid pakkumisi ja teateid

• Kuvab teile asjakohaseid reklaame ja teistele asjakohaseid reklaame samalaadsete pro�ilide alusel.

Näiteks kui soovite saada USA-s pesuvahendite kohta käivat turundusmaterjali, võime laadida teie

krüptitud e-posti aadressi Prantsusmaal Facebooki, et leida sealt tarbijaid, kes Facebooki andmete

kohaselt teiega sarnanevad, et neile Facebookis samalaadset reklaami kuvada.



Kasutame teie teavet ka ettevõttesisestel eesmärkidel, näiteks:

• Kvaliteedikontroll, koolitus ja analüüs

• Ohutuse säilitamine ja kontroll

• Süsteemi haldus ja tehnoloogiahaldus, sealhulgas meie veebisaitide ja rakenduste optimeerimine

• Turvalisuse eesmärgil, sealhulgas ohtude avastamiseks ja kaitseks pahatahtlike tegevuste või pettuste

eest

• Arvestuse pidamine ja tarbijatega suhtlemise, sealhulgas tehinguteabe logide ja dokumentide

auditeerimine

• Riskijuhtimine, auditid, uurimised, aruandlus ja muudel juriidilistel ja nõuetele vastavusega seotud

põhjustel

Võime teie isikuandmeid kasutada ka teist paremini arusaamiseks, sealhulgas:

• Ettevõttesisesteks uuringuteks

• Et kujundada ja arendada tooteid, teenuseid ja programme, mis rõõmustavad meie tarbijaid

• Potentsiaalsete tarbijate tuvastamiseks

Samuti kogume ja kasutame teie teavet, sealhulgas kolmanda osapoole pakutavat teavet (nt sõbrale

soovitamise programm), et hallata ja säilitada meie rahalisi stiimuleid, preemiaid, allahindlusi (nt hinna-

või teenusekuponge) ja lojaalsusprogramme (ühiselt „preemiaprogrammid“). Kasutame nendes

programmides esitatud teavet teie identiteedi kontrollimiseks, ainulaadsete hüvede pakkumiseks,

programmi oleku jälgimiseks ning programmipunktide vahetamise hõlbustamiseks toodete,

reklaammaterjalide, koolitustöötubade ja muude esemete vastu. Kui nõustute osalema mõnes meie

preemiaprogrammis, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust, kasutades

käesolevates privaatsusreeglites olevaid kontaktandmeid või vastavalt kohalduva preemiaprogrammi

tingimustes sätestatud juhistele. Võime kasutada meie preemiaprogrammides osalejatelt kogutud või

nendega seotud teavet muul eesmärgil või muul viisil, mis on sätestatud käesolevates privaatsusreeglites.

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me arvutame teie isikuandmete väärtust preemiaprogrammide

tarbeks, nagu nõutakse California tarbijate privaatsusseaduses (CCPA), klõpsake siin.

Kuidas me küpsiseid kasutame

Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse teie arvutisse veebis sirvimise ajal. Need salvestavad kasulikku

teavet selle kohta, kuidas suhtlete külastatud veebisaitidega. Küpsised ei kogu teie arvutisse või

seadmesse ega teie failidesse salvestatud teavet. Küpsised ei sisalda teavet, mis tuvastaks otseselt teie

isiku. Küpsised näitavad teie arvutit ja seadet ainult juhuslikult määratud numbrite ja tähtedena (nt

küpsise ID ABC12345) ja mitte kunagi näiteks John E. Smithina.  

Kasutame küpsiseid mitmel põhjusel, näiteks:



• et pakkuda teile asjakohast reklaami

• teie P&G sisuga suhtlemise viisi kohta lisateabe saamiseks

• et aidata meil parandada teie kogemust meie veebisaitide külastamisel

• teie eelistuste, näiteks keele või piirkonna meelde jätmiseks, et teil poleks vaja iga külastuse korral

veebisaiti kohandada

• vigade tuvastamiseks ja nende kõrvaldamiseks

• et analüüsida, kui hästi meie veebisaidid toimivad

Kasutatavad küpsisetüübid:

Rangelt vajalikud Need küpsised võimaldavad lehte laadida või pakuvad mõningaid hädavajalikke

funktsioone, milleta leht ei töötaks (s.t. et salvestada teie andmeid ostukorvis).

Toimivusküpsised Need küpsised võimaldavad saitidel teie uuesti tagasi tulemisel mäletada, mida te

eelistate. Näiteks kui otsustate esimesel külastusel lugeda saiti prantsuse keeles, kuvatakse järgmine kord

tagasi tulles sait automaatselt prantsuse keeles. Kui te ei pea iga kord keele-eelistust valima, on see teie

jaoks mugavam, tõhusam ja kasutajasõbralikum.

Reklaamiküpsised Neid küpsiseid saab kasutada selleks, et teada saada, millised huvid teil üldiselt võivad

olla, näiteks külastatud veebisaitide ja ostetud toodete põhjal. See võib meid aidata ka teie kohta järeldusi

teha, näiteks teie vanuse, perekonnaseisu ja selle kohta, kui palju lapsi teil võib olla. Need andmed

võimaldavad meil saata teile toodete ja teenuste reklaame, mis ühtivad paremini teile meeldivate või

vajalike asjadega. See võimaldab meil ka piirata sama reklaami kuvamiste arvu.

Analüütikaküpsised Need küpsised ütlevad meile, kuidas meie veebisaidid töötavad. Paljudel juhtudel

kasutame oma saitide toimivuse jälgimiseks Google'i analüütikaküpsiseid. Meie võimet kasutada ja jagada

Google Analyticsi kogutud teavet teie saitide külastuste kohta piiravad Google Analyticsi

kasutustingimused ja Google’i privaatsusreeglid.

Kuidas saate küpsiseid kontrollida

Võite seada oma brauseri keelduma kõigist küpsistest või näitama, kui küpsis teie arvutisse saadetakse.

See võib aga takistada meie saitide või teenuste nõuetekohast toimimist. Samuti saate oma brauseri

seada küpsiseid kustutama iga kord, kui olete sirvimise lõpetanud.

Kuidas me kasutame huvipõhist reklaami

Kui külastate meie partneri saite, saame näidata teile reklaame või muud sisu, mida me usume, et soovite

näha. Näiteks võite saada pesupesemisvahendi Tide® reklaame, kui märkame, et külastate saite, mis

müüvad lasteriideid või koolitarbeid. Selle teabe põhjal võime järeldada, et teil on lapsi ja seetõttu võiksite

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://policies.google.com/privacy


olla huvitatud tõhusast pesupesemisvahendist. Sel viisil kavatseme teile saata meie toodete kohta

asjakohast teavet, mis võib teile kasuks tulla.

Õpime sarnaste huvidega tarbijate rühmadelt Võime paigutada teid konkreetsesse tarbijate rühma,

kellel on samad huvid. Näiteks võime paigutada teid raseerijate eelistajate rühma, kui näeme, et ostate

veebis sageli raseerijaid, või võite olla „soodsalt ostleja”, kui märkame, et kasutate veebikuponge või otsite

allahindlusi. Märkame neid asju teie kohta, kui vaatate veebisaite, linke, mida klõpsate meie veebisaitidel

ja muudel külastatavatel veebisaitidel, teie kasutatavaid mobiilirakendusi või meie brändi e-kirju, mida

vaatate, ja linke, mida e-kirjades klõpsate. Rühmitame kokku küpsiste ja seadme ID-d, et saaksime teada

üldistest suundumustest, harjumustest või omadustest tarbijarühmas, kes kõik käituvad võrgus ja/või

võrgust väljas sarnaselt. Seda tehes võime leida ja teenindada paljusid teisi, kes „sarnanevad“ grupis

olijatega, ja saata neile seeläbi meie arvates asjakohaseid ja kasulikke tootepakkumisi ja teavet.

Seostame muu teabe teie küpsiste ja seadme ID-dega Teie küpsise ja seadme ID-d võidakse täiendada

muu teabega, näiteks teabega võrguühenduseta ostetud toodete kohta või teabe kohta, mille esitate otse

meie saitidel konto loomisel. Teeme seda tavaliselt viisil, mis ei identi�tseeri teid otseselt. Näiteks võiksime

teada, et küpsise ID ABC12345 kuulub raseerijate eelistajate gruppi, lähtudes inimese veebisaidi

külastustest, vanusest, soost ja ostuharjumustest, kuid me ei teaks selle isiku nime ega aadressi ega muud

teavet, mis tema isikut tuvastaks. Kui peaksime kunagi tahtma teie küpsise või seadme teavet (veebi ja

rakenduste vaatamise ajalugu) isiklikult tuvastada, küsime teilt alati enne luba.

Võime tunda teid ära kõigis teie arvutites, tahvelarvutites, telefonides ja seadmetes Võime teada, et

küpsise ID ABC12345 pärineb arvutist, mis võib olla ühendatud sama isiku või leibkonnaga, kellele kuulub

mobiiltelefon seadme ID-ga EFG15647. See tähendab, et võite otsida sülearvutist mähkmeid, klõpsata

meie sponsoreeritud Google'i otsingutulemite lingil ja seejärel hiljem oma mobiiltelefonis näha meie

Pampers®-i kaubamärgiga mähkmete reklaami. Võime eeldada või järeldada, et arvuti ja telefon kuuluvad

samale isikule, näiteks sellepärast, et need logivad iga päev samal ajal sisse samasse WiFi-võrku.

Arusaamine, milliseid seadmeid näib inimene või leibkond kasutavat, aitab meil piirata kordade arvu, mil

näete sama reklaami kõigis oma seadmetes. Ja see on oluline, sest nii ei tüüta me teid sama reklaami

rämpspostitamisega ja me ei maksa nende korduvate reklaamide eest, mida me ei soovi, et saaksite.

Suunatud reklaam meediakanalites Kui esitate meile oma isikuandmeid meie saitide või rakenduste

kaudu, kasutame nende andmete krüptimist või asendusidenti�kaatorit, et pakkuda teile reklaame, mis

võivad teile meeldida. Selleks laadime üldjuhul reklaamiruumi pakkuvasse platvormi (nt Facebook,

Youtube, Instagram, TikTok jt) üles teie krüpteeritud e-posti aadressi, telefoninumbri või teie

mobiilireklaami ID, olenevalt teie riigist ja sellest, mille olete meile esitanud. Kasutame samu andmeid ka

teile nn avatud veebi kaudu reklaami esitamiseks. See tähendab, et võite näha meie asjakohaseid

reklaame ka teistel veebisaitidel või teistes rakendustes või muudes kohtades nagu digi-TV, mis osalevad

oma reklaamivarude veebioksjonitel.

Advanced Matching Mõned meie saidid kasutavad täiustatud sobitamise funktsioone, mida

sotsiaalmeediaplatvormid pakuvad oma reklaamijatele (NäiteksFacebook’s Advanced Matching, TikTok’s

Advanced Matching jne).  Funktsiooni Advanced Matching (täiustatud sobitamine) kaudu saadame osa

teabest, mille sisestate meie saidi vormiväljadele (nt teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber (mitte

tundlikud või erikategooria andmed), krüpteerituna räsivormingus sotsiaalmeediaplatvormile või

sotsiaalmeedia platvorm Pixel krüpteerib ja laeb need andmed alla automaatselt, et aidata teid seostada

teie brauseri küpsise või seadme ID-ga. Teeme seda selleks, et saaksime oma reklaamide tõhusust

vastavatel sotsiaalmeedia platvormidel paremini sihtida ja mõõta. Nii saame teada, et kui näitasime teile

https://link.edgepilot.com/s/6bb9b699/h3wyPZs1CUChgaiJTbAcDg?u=https://www.facebook.com/business/help/611774685654668?id=1205376682832142
https://link.edgepilot.com/s/1b8c59df/TaR3hbj4Tk_bcgKn3C1npg?u=https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007891


teatud sotsiaalmeediaplatvormil reklaami, siis te klõpsasite sellel, tulite meie veebisaidile ja ostsite midagi

– või mitte – ja kas me peaksime sellel sotsiaalmeediaplatvormil reklaamide ostmist jätkama – või mitte.

Muud tehnoloogiad, mida võime kasutada

Läheduspõhised majakad Majakad saadavad ühesuunalisi signaale teie telefoni installitud

mobiilirakendustele väga väikeste vahemaade tagant, et näiteks öelda, milliseid tooteid on müügil, kui te

poest läbi käite. Majakad suhtlevad teie seadmega alles siis, kui jõuate piisavalt lähedale ja kui olete

konkreetse majakaga seotud mobiilirakenduses nõusoleku andnud. Omakorda võivad rakendused

pakkuda meile asukohateavet, et aidata teile reklaame ja pakkumisi kohandada. Näiteks kui olete

supermarketi nahahoolduse osakonnas majaka lähedal, võime saata teile 4-dollarise sooduskupongi.

Pikslid Need on väikesed objektid, mis on sisestatud veebilehele, kuid pole nähtavad. Neid nimetatakse

ka siltideks, veebilutikateks või piksli-gi�deks. Kasutame piksleid teie arvutisse küpsiste edastamiseks,

meie veebisaidi tegevuse jälgimiseks, meie saitidele sisselogimise hõlbustamiseks ja

veebiturundustegevuseks. Lisame piksleid ka meie reklaammeilide sõnumitesse või uudiskirjadesse, et

teha kindlaks, kas te neid avate ja kasutate.

Mobiilseadmete identi�kaatorid ja SDK-d Kasutame oma mobiilirakendustes tarkvarakoodi, et koguda

teavet, mis sarnaneb küpsiste poolt internetis kogutava teabega. See on teave nagu näiteks teie

mobiiltelefoni identi�kaatorid (iOS IDFA-d ja Android-reklaami ID-d) ja viis, kuidas te meie rakendusi

kasutate. Sarnaselt küpsistega ei tuvasta see seadme teave, mida meie rakenduste kasutamisel

automaatselt kogume, kunagi teie isikut. Tunneme mobiilseadet ainult juhuslikult määratud numbrite ja

tähtedena (nt reklaami ID EFG4567) ja mitte kunagi näiteks John E. Smithina.

Täpne geolokatsioon Võime saada teavet teie täpse asukoha kohta näiteks globaalse

positsioneerimissüsteemi (GPS) koordinaatidest (pikkus- ja laiuskraad), kui kasutate meie

mobiilirakendusi. Saate alati oma telefoni või seadmesse hüpikteate, milles palutakse teil nõustuda sellega

või keelduda sellest, et teame täpselt, kus te maailmas asute. Palun mõistke, et me ei küsi alati nõusolekut

selleks, et üldiselt teada, kas asute mingi linna, sihtnumbri või maakonna piires. Näiteks ei pea me seda

täpseks asukohaks, kui teame vaid seda, et olete kusagil Filipiinidel Manilas.

Saidi ja rakenduse sisu

Pistikprogrammid Meie veebisaitidel võib leiduda teiste ettevõtete, näiteks sotsiaalvõrgustike pluginaid

ehk pistikprogramme. Üks plugin on näiteks Facebooki nupp „Meeldib“/„Like“. Need pluginad võivad

koguda andmeid (nt külastatud veebilehe võrguaadress) ja edastada neid ettevõttele, kes on plugina

loonud. See võib toimuda ka siis, kui te pluginal ei klõpsa. Kuigi need pluginad on meie lehel, kehtivad

neile need loonud ettevõtte andmekaitsepõhimõtted ja tingimused. Oma Euroopa Majanduspiirkonna ja

Ühendkuningriigi veebisaitidel tegutseme nende andmete vastutava töötlejana meie, tehes seda

andmete kogumise ja edastamise eesmärgil. Sellised pluginad ei ole tingimata vajalikud küpsised ning

need toimivad meie Euroopa Majanduspiirkonna ja Ühendkuningriigi veebisaitidel ainult siis, kui te

küpsiseid lubate.

Sisselogimine Meie veebisaidid võivad lubada teil sisse logida, kasutades oma kontot mõnes teises

ettevõttes, näiteks „Logi sisse Facebookiga”. Kui seda teete, on meil juurdepääs ainult teabele, mille

saamiseks olete meile andnud nõusoleku oma konto seadetest teise ettevõtte kontol, mida kasutate

sisselogimiseks.



Kasutaja sisu Mõni meie sait ja rakendus võimaldab teil võistlusteks, blogideks, videoteks ja muudeks

funktsioonideks oma sisu üles laadida. Pidage meeles, et teie esitatud või postitatud teave muutub

avalikuks teabeks. Meil ei ole kontrolli selle üle, kuidas teised võivad kasutada sisu, mida teie olete meie

saidile ja rakendustesse sisestanud. Me ei vastuta sellise kasutamise eest viisil, mis võib rikkuda

käesolevaid privaatsusreegleid, seadusi või teie isiklikku privaatsust ja turvalisust.

Lingid P&G saidid võivad sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei kontrolli. Neid saite reguleerivad

nende enda, mitte meie privaatsuseeskirjad ja tingimused.

Kuidas me andmeid jagame

Me ei tegele teie isikuandmete jagamisega ja teeme seda ainult väga piiratud

olukordades, kus teie privaatsus on kaitstud.

Teie nõusolekul

Kui meil on teie nõusolek, võime jagada teie teavet valitud partneritega, et nad saaksid teile saata

pakkumisi, tutvustusi või reklaame toodete või teenuste kohta, mis meie arvates teid huvitavad. Näiteks

võivad inimesed, kes saavad P&G e-kirju meie mähkmebrändidelt, nagu Pampers®, samuti nõustuda

saama teavet teiste ettevõtete valmistatud beebisegudest.

Veebiplatvormid ja reklaamitehnoloogia ettevõtted

Meie veebisaidid ja rakendused võivad jagada ainulaadseid identi�kaatoreid, eeldatud ja tuletatud teavet,

elektroonilist ja tehnilist teavet ja geolokatsiooni andmeid veebiplatvormide ja reklaamitehnoloogia

ettevõtetega, et saaksime paremini esitada teile asjakohaseid reklaame ja pakkumisi. Tagame alati

kohaldatavate õiguslike nõuete järgimise, mis võib hõlmata nõusoleku võtmist ja/või teenusest loobumist.

Me ei müü teie isikuandmeid raha eest P&G-välistele kauplejatele. Kui olete California elanik, vt lisateavet

allpool privaatsusreeglite jaotises California tarbijate privaatsusalased õigused.

Teenusepakkujad

Võime jagada teie teavet teenusepakkujatega, kes aitavad meid meie majandustegevuses, sealhulgas

majutada meie saite, edastada teile meie e-kirju ja turunduskommunikatsiooni, analüüsida kogutavaid

andmeid, aitavad meid müügi omistamisel (nt selleks, et näha, kas me näitasime teile platvormi saidil

reklaami ja kas seejärel ostsite meilt toote) ja saata teile teie soovitud tooteid ja teenuseid. Jagame teie

teavet ka juristide, audiitorite, konsultantide, infotehnoloogia- ja turva�rmade ning teistega, kes meile

teenuseid pakuvad. Jagame ainult selliseid isikuandmeid, mis on neile ettevõtetele vajalikud selleks, et

täita meie tellitud ülesandeid. Nad peavad teie teavet kaitsma samamoodi nagu meie ning nad ei jaga

ega kasuta seda muul eesmärgil, kui meile teenuste pakkumiseks. Nende privaatsusreeglite viimasele

värskendamisele eelnenud 12-kuulise perioodi jooksul võime olla avaldanud kolmandatele osapooltele

äritegevuse eesmärgil andmeid kõigist ülaltoodud jaotises „Kogutavate andmete tüübid” loetletud

kategooriatest, sõltuvalt majandustegevuse eripäradest.

Ostude eest tasumine



Ostude eest tasumisel meie mõningate veebisaitide kaudu kasutatakse kolmandast osapoolest

teenusepakkuja veebimaksete süsteemi.  P&G-l ei ole juurdepääsu teie krediitkaardiandmetele, mille

ostudeks esitate, ning see ei salvesta ega avalda teie krediitkaardiandmeid, kui ostate nende kolmandate

osapoolte süsteemide kaudu. Meie veebimaksete süsteemi esitatavad isikuandmed või �nantsandmed

alluvad kolmanda osapoole privaatsusreeglitele ja kasutustingimustele ning soovitame teil enne oma

isiku- või �nantsandmete esitamist nende reeglitega tutvuda. P&G kasutab praegu meie kolmandast

osapoolest e-kaubanduse platvormidena PayPali ja Braintreed

Juriidilised ja muud sarnased põhjused

Kui bränd või mõni meie ettevõtetest, kellele olete isikuandmeid jaganud, müüakse teisele ettevõttele,

jagatakse teie andmeid selle ettevõttega. Seetõttu ei kustutata teie kontot ja selles olevaid isikuandmeid,

kui te ei ütle brändile ega uuele ettevõttele, et soovite selle kustutada. Võime jagada teie teavet ka

ettevõtetega, kes aitavad meil kaitsta meie õigusi ja vara või kui seda nõuab seadus või valitsus.

Kogutavate andmete tüübid

Suure ettevõttena, millel on palju tooteid ja ettevõtteid paljudes maailma riikides, kogume

järgmisi andmeid, et teenindada võimalikult hästi kõiki meie tarbijaid.

Pange tähele, et see on ammendav loetelu kõigist võimalikest andmetüüpidest, mida me kogume ja

paljud neist tüüpidest ei kehti peaaegu kindlasti teie kohta. Kui soovite teada saada, milliseid andmeid

meil teie kohta tegelikult on, lihtsalt küsige.

Mida me tavaliselt kogume

Kontaktteave Selle kategooria andmeelemendid hõlmavad nimesid (sealhulgas hüüd- ja varasemaid

nimesid), tiitleid, postiaadressi, e-posti aadressi, telefoni-/mobiilinumbrit ja seotud isikute (näiteks teie

konto volitatud kasutajate) kontaktandmeid.

Üldised demograa�lised ja psühhograa�lised andmed Selle kategooria andmeelemendid hõlmavad

isikuomadusi ja eelistusi, näiteks vanusevahemik, perekonnaseis, ostueelistused, keeled, mida valdate,

lojaalsus- ja preemiaprogrammi andmed, leibkonna demograa�lised andmed, sotsiaalmeedia

platvormide andmed, haridus ja tööalane teave, hobid ja harrastused kolmandate osapoolte huvide ja

kalduvuste hinded (ostmise tõenäosus, elusündmuse kogemine jne).

Tehingud ja kaubanduslik teave Selle kategooria andmeelemendid hõlmavad kliendikonto teavet,

kvali�katsiooniandmeid, ostuajalugu ja sellega seotud kirjeid (tagastused, tooteteenuste kirjed, maksete,

krediitide jms andmed), toodete ja rakenduste allalaadimise ja ostmisega seotud kirjeid, kogutud mitte-

biomeetrilisi andmeid tarbijate autentimiseks (paroolid, konto turvaküsimused), klienditeeninduse

dokumente.

Kordumatud ID-d ja kontode üksikasjad Selle kategooria andmeelemendid hõlmavad kordumatut ID-

numbrit (näiteks kliendinumber, kontonumber, tellimuse number, preemiaprogrammi number), süsteemi

identi�kaatoreid (sealhulgas kasutajanime või veebipõhiseid kasutajatunnuseid), seadme reklaamijaid,

reklaami ID-sid ja IP-aadressi.

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


Veebi- ja tehniline teave See hõlmab teavet Interneti või muu elektroonilise võrgu tegevuse kohta. Selle

kategooria andmeelemendid hõlmavad järgmist: IP-aadress, MAC-aadress, SSID-d või muud

seadmeidenti�kaatorid või püsivad identi�kaatorid, veebikasutaja ID, krüpteeritud parool, seadme

omadused (näiteks brauseriteave), veebiserveri logid, rakenduste logid, sirvimisandmed, andmete

vaatamine (teler, voogesitus), veebisait ja rakenduste kasutamine, esimese osapoole küpsised, kolmanda

osapoole küpsised, välkküpsised, Silverlighti küpsised, veebimajakad, nähtamatud GIF-id ja pikslisildid.

Järeldatud teave See hõlmab teavet, mis on tuletatud muust käesolevas jaotises loetletud teabest.

Loome järeldatud ja tuletatud andmeelemente, analüüsides meievahelist suhet ja tehinguteavet. Selle

kategooria andmeelementide hulka kuuluvad siseanalüütika programmide loodud kalduvused,

atribuudid ja/või skoorid.

Mida me mõnikord kogume

Täpne geolokatsioon  Selle kategooria andmeelemendid sisaldavad täpset asukohta (näiteks laius- või

pikkuskraad või mõnel juhul IP-aadress).

Tervisega seotud teave

 Selle kogumise aluseks olevad andmeelemendid on järgmised:

•  Tarbijaprogrammidest kogutud teave 

• Üldine tervise- ja sümptomiteave  

• Rasedusega seotud teave, näiteks tähtaeg 

• Tarbijauuringud, mille puhul olete andnud oma teadva nõusoleku 

• Teave füüsilise või vaimse tervise, haigusseisundi, haigusloo või ravi või diagnoosi, võetud ravimite ja

nendega seotud teabe kohta 

Finantsteave  Selle kategooria andmeelemendid hõlmavad pangakonto numbrit ja üksikasju ning

maksekaardi andmeid (nt kui teete ostu otse brändilt või saate brändilt krediiti).

Valitsuse väljastatud isikutunnistused  Selle kategooria andmeelemendid hõlmavad valitsuse ID-d ja

maksu-ID-d (nt võistluse võitjate puhul jurisdiktsioonides, kus peame seda teavet koguma).

Audiovisuaalne heliteave  Selle kategooria andmeelementide hulka kuuluvad fotod, videopildid,

turvakaamerate salvestised, kõnekeskuse salvestised ja kõnede jälgimise kirjed ning kõnepostisõnumid

(nt uuringuteks, kui külastate meie ettevõtteid või helistate meile).

Nutiseadmete ja andurite andmed  Selle kategooria andmeelementide hulka kuuluvad nutiseadmete

kirjed, IoT tooted (nt Oral B rakendusega ühendatud hambaharjast).

Andmed laste kohta  Selle kategooria andmeelemendid võivad sisaldada teie laste arvu, mähkmete

suurust, sugu ja vanust.



Biomeetriline teave   Selle kategooria andmeelemendid hõlmavad näotuvastusandmeid ja teie

biomeetrilise identi�kaatori matemaatilist esitust, näiteks võrdluseks säilitatud malli (nt tervishoiu-

uuringute puhul). Säilitame neid biomeetrilisi andmeid kuni kolm aastat alates isiku viimasest suhtlusest

meiega, välja arvatud juhul, kui me oleme kohustatud neid säilitama kauem õigus- või regulatiivnõuete

täitmiseks või oma õiguslike huvide teostamiseks või kaitsmiseks. Oleme rakendanud äriliselt mõistlikke

protokolle selliste biomeetriliste andmete kaitsmiseks ja vajaduse korral nende lõplikuks kustutamiseks

või kõrvaldamiseks.

Lapsed ja isikuandmed

Lastelt veebis andmete kogumisel järgime kõiki kohalduvaid andmekaitseseadusi. Näiteks EMP-s ja ÜK-s

ei kogu me alla 16-aastastelt lastelt isikuandmeid ilma lapsevanema või vanema kohuseid täitva isiku

nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui kohalik seadus lubab seda ka nooremas eas (eeldusel, et lubatud

vanus ei ole alla 13 aasta). Ka USA-s küsime alla 13-aastastelt lastelt isikuandmete kogumiseks

lapsevanema kinnitatud nõusolekut.

Kuidas teie andmeid turvaliselt hoitakse

Teie privaatsus on oluline. Seetõttu austame seda, astudes samme, et kaitsta andmeid

kaotsimineku, väärkasutuse või muutmise eest.

Austame teie isikuandmeid ja võtame meetmeid, et kaitsta neid kaotsimineku, väärkasutuse või

muutmise eest. Vajaduse korral võivad need sammud hõlmata tehnilisi meetmeid nagu tulemüürid,

sissetungi avastamise ja ennetamise süsteemid, ainulaadsed ja keerulised paroolid ning krüpteerimine.

Kasutame ka organisatsioonilisi ja füüsilisi meetmeid nagu töötajate koolitamine

andmetöötluskohustuste osas, andmejuhtumite ja riskide tuvastamine, töötajate juurdepääsu piiramine

teie isikuandmetele ning füüsilise turvalisuse tagamine, sealhulgas dokumentide asjakohane turvamine,

kui neid ei kasutata.

Rahvusvahelised edastused

Teie isikuandmeid võidakse edastada, säilitada ja töödelda mõnes teises riigis kui see, kus need koguti,

sealhulgas ka USA-s. Näiteks võime hoida teie andmeid USA-s asuvas serveris, sest seal majutatakse seda

konkreetset andmebaasi; neid andmeid võidakse uuesti edastada, kui mõni meie turustajatest kasutab

neid andmeid näiteks Šveitsis selleks, et saata teile tootenäidis. Euroopa Majanduspiirkonna ja

Ühendkuningriigi andmete puhul teeme selliseid edastusi nii P&G üksuste vahel kui ka P&G ja meie

teenusepakkujate vahel, kasutades lepingulist kaitset, mille Euroopa Majanduspiirkonna ja

Ühendkuningriigi reguleerivad asutused on eelnevalt heaks kiitnud, et tagada teie andmete kaitse (ehk

standardseid andmekaitseklausleid). Kui soovite saada andmete edastamise lepingu koopiat, võtke

meiega ühendust. Euroopa Majanduspiirkonna väliste ja Ühendkuningriigi andmete puhul teeme selliseid

edastusi teie nõusoleku alusel või meie lepingute alusel, kui seda nõuab kohalik õigus.

Piirkondlikud avaldamised
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California tarbija privaatsusõigused

Lisateavet kogutavate isikuandmete kategooriate, ärilistel ja kaubanduslikel eesmärkidel isikuandmete

kogumise ning kolmandate isikute kategooriate kohta, kellega me isikuandmeid jagame, leiate

ülaltoodud andmetest. California elanikuna võib teil olla õigus nõuda kahel korral 12 kuu jooksul järgmist

teavet isikuandmete kohta, mida oleme teie kohta viimase 12 kuu jooksul kogunud:

• kategooriad ja konkreetsed isikuandmed, mida oleme teie kohta kogunud;

• allikate kategooriad, kust isikuandmeid kogusime;

• äriline või kaubanduslik eesmärk, milleks me isikuandmeid kogusime või müüsime;

• kolmandate isikute kategooriad, kellega me isikuandmeid jagasime; ja

• teie isikuandmete kategooriad, mida me ärilistel eesmärkidel müüsime või avalikustasime, ning

kolmandate isikute kategooriad, kellele me seda teavet ärilistel eesmärkidel müüsime või

avalikustasime.

Lisaks on teil õigus nõuda, et kustutaksime teatud teilt kogutud isikuandmed. Üldise väljaande

taotlemiseks, kogu teie kohta teabe saamiseks või teie andmete kustutamiseks ülalkirjeldatud viisil võite

igal juhul meiega ühendust võtta siin või helistada (877) 701-0404. Teie privaatsuse kaitsmiseks ja

turvalisuse säilitamiseks võtame meetmeid teie identiteedi kontrollimiseks, enne kui anname teile

juurdepääsu oma isikuandmetele või kaalume teie kustutamistaotlust. Teie taotluse kättesaamisel

saadame teile kinnitusvormi e-posti või posti teel. Taotluse täitmiseks vastake kinnitusvormile, kui selle

kätte saate. Teie identiteedi kinnitamiseks võime teilt nõuda mis tahes järgmise teabe esitamist: nimi, e-

posti aadress, postiaadress või sünniaeg. Lisaks, kui palute meil edastada teile konkreetseid isikuandmeid,

nõuame teilt valetunnistuse karistust arvesse võttes allkirjaga kinnitamist, et olete tarbija, kelle

isikuandmed on taotluse aluseks.

Saage aru, et P&G ei saa kustutada isikuandmeid olukordades, kus meiepoolne säilitamine on vajalik meie

enda ettevõttesisestel ärilistel eesmärkidel või muul viisil CCPA poolt lubatud (näiteks pettuste

ennetamiseks või õigusnormide täitmiseks). Sellistel juhtudel säilitame teie andmeid vastavalt meie

kirjete säilitamise programmile ja kustutame need säilitusaja lõpus turvaliselt.

Lõpuks on teil õigus ka loobuda oma isikuandmete müügist. Selle õiguse kasutamiseks palun võtke

meiega ühendust siin või helistage meile (877) 701-0404.

Lisateavet selle kohta, kuidas oleme teie teavet kolmandate osapooltega jaganud, nii et see kujutab

endast CCPA mõistes „müüki“ 12 kuu jooksul enne nende privaatsusreeglite viimast ajakohastamist,

vaadake allolevat diagrammi. Me ei müü teadlikult alla 16-aastaste alaealiste isikuandmeid.

Preemiaprogrammide arvutamine CCPA kohaselt võib teil olla õigus saada teavet selle kohta, miks on

seadusega lubatud rahalised stiimuliprogrammid või hinna- või teenuseerinevused, sealhulgas i) teie

isikuandmete väärtuse heauskne hinnang, mis on aluseks rahalise stiimuli või hinna või teenuse erinevuse

pakkumisele, ja (ii) teie isikut tuvastava teabe väärtuse arvutamiseks kasutatud meetodi kirjeldus. Üldiselt

ei määra me isikuandmetele rahalist ega muud väärtust. Kui aga meilt nõutakse seadusega sellise

väärtuse määramist seoses preemiaprogrammidega või hinna- või teenuseerinevustega, oleme hinnanud
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kogutud ja kasutatud isikuandmeid võrdseks pakutava allahindluse või rahalise stiimuli väärtusega ning

väärtuse arvutamine põhineb praktilisel ja heausksel püüdel, mis hõlmab sageli (i) kogutud isikuandmete

kategooriaid (nt nimed, e-posti aadressid), (ii) selliste isikuandmete ülekantavust meile ja meie

preemiaprogrammidele, (iii) pakutud soodushinda, (iv) meie preemiaprogrammides osalevate tarbijate

mahtu ja (v) toodet või teenust, millele preemiaprogrammid või hinna- või teenuseerinevused kehtivad.

Siinkohal kirjeldatud väärtuse avaldamise eesmärk ei ole loobuda meie ärisaladusega kaitstud või

kon�dentsiaalsest teabest, sealhulgas ametialastest saladustest, ning seda ei tohiks tõlgendada neist

loobumisena ning see ei kujuta endast avaldamist üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete või

�nantsarvestusstandardite alusel.

California teade alaealistele Võime pakkuda interaktiivseid teenuseid, mis võimaldavad alla 18-aastastel

teismelistel oma sisu üles laadida (nt videod, kommentaarid, olekuvärskendused või pildid). Seda sisu saab

igal ajal eemaldada või kustutada, järgides meie saitidel olevaid juhiseid. Kui teil on küsimusi selle kohta,

kuidas seda teha, võtke meiega ühendust. Pange tähele, et teised võivad selliseid postitusi kopeerida,

edastada või mujale postitada ja me ei vastuta selliste toimingute eest. Sellisel juhul peate oma sisu

eemaldamise taotlemiseks võtma ühendust teiste saidiomanikega.

Isikuandmete müük

Kordumatud tunnused, järeldatud ja tuletatud teave, veebipõhine ja tehniline teave ning

geolokatsiooniandmed

Müüme neid isikuandmeid järgmistele kolmandate isikute kategooriatele:

•  Veebiplatvormid nagu Google, Amazon, Facebook 

• Adtechi ettevõtted nagu meie andmeteenuste osutajad 

Neid andmeid jagatakse suunatud reklaami eesmärgil. Need ettevõtted kasutavad neid andmeid oma

toodete ja teenuste täiustamiseks vastavalt oma platvormi tingimustele.

Demograa�lised andmed ja eelistused

Müüme neid isikuandmeid järgmistele kolmandate isikute kategooriatele:

• Jaemüügipartnerid

Neid andmeid jagatakse vastavalt teie nõusolekule ühiseks turustamiseks (nt preemiaprogrammide

linkimine)

Müüme teie nõusolekul ka muud teavet.

Kuidas loobuda

Andmete müügist loobumiseks klõpsake siin või helistage meile numbril (877) 701-0404.

Kui soovite, et värskendaksime oma ettevõttesiseseid kirjeid, et me ei jagaks teie isikuandmeid meie

brändiprogrammidest kolmandate osapooltega viisil, mida võidakse määratleda kui „müüki“, klõpsake siin
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või helistage meile numbril (877) 701-0404.

Pange tähele, et P&G võib edastada teie isikuandmeid ka kolmandatele osapooltele küpsiste või

jälgimistehnoloogiate kaudu reklaami ja ühise turunduse eesmärgil. Veebisaidi küpsiste ja

jälgimistehnoloogiatega seotud õiguse „Ära müü” kasutamiseks kasutage palun vastavat kaubamärgi

veebisaiti, külastage meie lehe allservas asuvat California mittemüümise päringute keskust ja määrake

oma eelistused. Kuna mõned neist kolmandatest osapooltest töötavad veebisaitide ja seadmete puhul

erinevalt, peate võib-olla tegema selle sammu iga kasutatava P&G veebisaidi puhul.

CCPA raames võite määrata volitatud esindaja, kes esitab teie nimel taotluse, kuid esindaja peab läbima

kontrolli, sealhulgas esitama tõendid selle kohta, et ta on määratud teie nimel tegutsema. Teie nimel

volitatud esindaja poolt tehtud juurdepääsu- ja kustutamistaotluste puhul võime samuti nõuda, et

tõendaksite oma isikut otse meile (nagu eespool kirjeldatud). Me ei keela kaupu või teenuseid, ei küsi

nende eest erinevaid hindu ega paku teistsugust taset või kvaliteeti, kui otsustate kasutada oma CCPA-st

tulenevaid õigusi.

Eelmise kalendriaasta päringute mõõdikute vaatamiseks klõpsake siin.

Euroopa Majanduspiirkonna ja Ühendkuningriigi andmete privaatsus

See lõik kehtib ainult Euroopa Majanduspiirkonna riikide ja Ühendkuningriigi elanike isikuandmete

meiepoolse töötlemise kohta. Selle eesmärk on tagada Euroopa Majanduspiirkonna ja Ühendkuningriigi

elanike isikuandmete töötlemise, säilitamise ja edastamise suurem läbipaistvus, mis on kooskõlas

isikuandmete kaitse üldmäärusega (“GDPR”) ja GDPR-iga, nagu see on Ühendkuningriigi õigusesse

lisatud 2018. aasta andmekaitseseadusega ja mida on muudetud andmekaitse, privaatsuse ja

elektroonilise suhtlusega (muudatused jne) (EList lahkumise) 2019. aasta määrustega.

Ettevõtted

Teie isikuandmete vastutavad töötlejad võivad olla erinevad P&G ettevõtted. Vastutav töötleja on ettevõte,

mis juhib töötlemistegevust ja põhimõtteliselt vastutab andmete eest. Allolevas tabelis on ära toodud

meie vastutavad töötlejad ELi riikide andmete puhul. Näiteks kui registreerite oma e-posti aadressi ühel

meie Prantsuse veebisaitidest, on teie andmete vastutav töötleja selle riigi nime järel näidatud P&G

ettevõte (nt Procter & Gamble France SAS).

Riigid Vastutav andmetöötleja

Austria Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH,
Wiedner Gürtel 13, 100 Viin

Bulgaaria Procter & Gamble Bulgaria EOOD, So�a 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, Bulgaria, Bulgaaria

Rumeenia Võistluste puhul: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd.,
Building 2A, District 2, Bukarest 020335, Rumeenia 

Muud asukohad: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei
Blvd., Building 2A, District 2, Bukarest 020335, Rumeenia

Poola Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Varssavi, Poola

https://privacypolicy.pg.com/ccpadsr/english/


Belgia Procter & Gamble Distribution Company (Euroopa) BVBA 

P&G Healthcare puhul: P&G Health Belgium BVBA, Temselaan 100, 1853 Strombeek-
Bever

Tšehhi Vabariik Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 01 Rakovnik, Ottova 402, Tšehhi Vabariik

Ungari Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt, 1082 Budapest, Kisfaludy
utca 38., Hungary

Slovakkia Procter & Gamble, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakkia

Horvaatia Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Horvaatia

Prantsusmaa Procter & Gamble France SAS 
For P&G HealthCare: 
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS 
163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

Saksamaa Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am
Taunus

P&G Healthi puhul: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824
Schwalbach am Taunus

Kreeka P&G Hellas Ltd. 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Ateena, Kreeka

Iirimaa Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Itaalia Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Rooma

Holland Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 
3067-GG Rotterdam 
Uus aadress alates 27. aprillist 2020: Weena 505, 3013 AL 
Rotterdam

Portugal Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A.
Edi�cio Alvares  
Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

Hispaania Procter & Gamble España, S.A , Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid,
Hispaania

Ühendkuningriik Procter & Gamble UK 

Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

ELi riigid, mida
pole loetletud

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-
LANCY  
Genf

Töötlemine ja säilitamine



Üldjuhul säilitame teie andmeid ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks need on

kogutud, või vastavalt seadusele. Teie taotluste täitmiseks võib olla vajalik säilitada teie andmeid kauem

kui meie määratud säilitamisperioodid, sealhulgas turunduse e-kirjadest loobumise jätkamiseks või

juriidiliste või muude kohustuste täitmiseks. Selles jaotises kirjeldatakse, millist tüüpi andmeid me

kogume, millistel eesmärkidel me neid kasutame, miks sellised kasutusviisid on seadusega kooskõlas

(õiguslik alus) ja kui kaua me neid tavaliselt säilitame (säilitamisperiood).

Turundus

Andmete tüüp   E-post, nimi, telefoninumber, postiaadress, teie sugulus, teie huvid, sisse logitud

sirvimiskäitumine meie saitidel või rakendustes, teie elukutse, teie harjumused, ostud, üleslaaditud

fotod või videod, teave teie laste ja kodu kohta, teie perekonna koosseis, teie leibkonnas olevate

inimeste arv, teie juuksetüüp, teie nahatüüp, teie lemmiklõhn, kas teil on lemmikloom, tervisega seotud

teave (näiteks sünnituse tähtaeg) jne.

Miks me neid andmeid kogume Teile materjalide, sealhulgas reklaamide, meie toodete või teenuste

või meie partnerite toodete või teenuste saatmiseks.

Õiguslik alus Teie nõusolek e-posti ja SMS-ide ning mis tahes erikategooria andmete saamiseks ja kui

me selle saame, siis nõusolek postitamiseks. Õigustatud huvid kõige muu jaoks (nt reklaamimiseks).

Säilitamisperiood Kuni taotlete isikuandmete kustutamist või nõusoleku tagasivõtmist. Kui te sellist

taotlust ei esita, kustutatakse isikuandmed järgmise ajakava kohaselt:

e-post: pärast < 50 kuud kestnud tegevusetust kõigis kanalites. Määratleme tegevusetuse mitme

sisemise kriteeriumi abil.

SMS: pärast < 50 kuud kestnud tegevusetust kõigis kanalites. Määratleme tegevusetuse mitme

sisemise kriteeriumi abil.

postiaadress: pärast < 50 kuud kestnud tegevusetust kõigis kanalites. Määratleme tegevusetuse mitme

sisemise kriteeriumi abil.

Mõningates riikides võivad need säilitusajad olla kohalike nõuete tõttu lühemad.

Võistlused

Andmete tüüp E-post, nimi, telefoninumber, mõnikord muud andmed.

Miks me neid andmeid kogume Et anda võistlusel osalejatele teavet võistluse kohta, sealhulgas

teatada võistluse võitja(te)st.

Õiguslik alus Lepingu täitmine.

Säilitamisaeg 24 kuud, välja arvatud juhul, kui kohalikikud õigusaktid nõuavad meilt selle pikemat

säilitamist.

Tooteostud



Andmete tüüp E-post, nimi, telefoninumber, makseteave (sealhulgas pangakonto IBAN või PayPali

andmed), mõnikord muud andmed.

Miks me neid andmeid kogume Meie toodete ostude, rahatagastuse pakkumiste või garantiide

töötlemiseks ja teile ostuga seotud asjakohaste teadete saatmiseks.

Õiguslik alus Lepingu täitmine.

Säilitamisperiood Niikaua, kui see on vajalik teie tellimuse täitmiseks ja tellimuse kohta käiva teabe

edastamiseks, välja arvatud juhul, kui kohalikud seadused nõuavad meilt selle pikemat säilitamist.

Samuti säilitame üldiselt andmeid rahatagastuse pakkumiste kohta 24 kuud ja garantiide puhul 10

aastat

Võtke meiega ühendust

Andmete tüüp E-posti aadress, nimi, telefoninumber, mõnikord muud andmed.

Miks me neid andmeid kogume Teie päringutele vastamiseks ja veendumaks, et me teeksime

järelkontrolli nõuetekohaselt või vastavalt seadusele või P&G reeglitele.

Õiguslik alus Meie õigustatud äriline huvi tarbijapäringute haldamisel ning meie protsesside ja

toodete täiustamisel, samuti teie nõusolek eriliiki andmete töötlemiseks, mida võidakse koguda mõne

kõrvaltoime korral.

Säilitamisperiood 0–10 aastat, sõltuvalt päringu laadist, meie õigustatud huvidest andmete

töötlemiseks ja juriidilistest kohustustest.

Uuringud

Andmete tüüp E-post, nimi, telefoninumber, aadress, tuvastatavad fotod või videod, mõnikord muud

andmed.

Miks me neid andmeid kogume Meie tooteideede testimiseks ning teie eelistuste ja tavade

tundmaõppimiseks, et saaksime oma tooteid ja tarbijate elu paremaks muuta.

Õiguslik alus Teie nõusolek.

Säilitamisperiood Säilitame sisuliste kliiniliste uuringute raames kogutud isikuandmeid seni, kuni neid

vajatakse nende kogumise eesmärgil ja/või seni, kuni säilitamine on nõutav kohalike õigusaktidega, mis

võib olla kuni 25 aastat. Mittekliiniliste uuringute puhul säilitame teie sisulisi isikuandmeid

maksimaalselt 5 aastat. Me säilitame teie allkirjastatud teadva nõusoleku dokumendid.

Traditsiooniline veebikäitumisel põhinev reklaam

Andmete tüüp Reklaamiküpsised, seadme ID, demograa�lised andmed, näiteks sugu ja vanus,

käitumisandmed, näiteks lehevaatamised ja muud andmed.

Miks me neid andmeid kogume Teie Interneti-huvide tundmaõppimiseks ja teile saadetavate

reklaamide kohandamiseks.



Õiguslik alus Küpsiste kasutamiseks meie veebisaitidel küsime teilt nõusolekut e-privaatsuse nõuete

kohaselt. Meie siltide paigutamisel kolmandate osapoolte veebisaitidele või andmete ostmisel

kolmandast osapoolest müüjatelt nõuame, et meie partnerid küsiksid teilt nõusolekut enne sildi

paigaldamist või teie andmete jagamist meiega.

Olenevalt olukorrast võime teile erinevates meediakanalites asjakohase reklaami pakkumiseks

tugineda meie õigustatud ärihuvidele või teie nõusolekule.

Säilitamisperiood Säilitame neid andmeid 13 kuud alates nende kogumise kuupäevast või kuni te

loobute, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Kontaktandmed

Kas teil on endiselt mõni küsimus või mure? Oleme siin, et aidata.

Palun võtke meiega ühendust otse, kui teil on küsimusi või muresid seoses oma privaatsuse ja meie

andmekaitsetavadega või kui olete puudega tarbija ning vajate selle teatise koopiat muus vormis. Kui teil

on meie andmekaitsespetsialistile mõeldud päring, mis puudutab näiteks andmetega seotud võimalikku

rikkumist, lisage see oma teatesse. Võite ka kirjutada meie andmekaitsespetsialistile järgmisel aadressil:

Data Protection Of�cer, 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A.

Procter & Gamble Ireland, The Graan House, üksused E1 ja E14, Calmount Business Park, Dublin 12, Iirimaa

tegutsevad meie esindajana Ühendkuningriigis ja ELis vastavalt Art. 27 GDPR.

KONTAKTANDMED TÖÖPAKKUMISED

PARTNERID JA INVESTORID

Investorid Tule partneriks Hankijad

MEIE ETTEVÕTE

Juhtimine Struktuur ja juhtkond Reeglid ja tavad Arhiiv Autasud ja tunnustused
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