
TEAVE FURLA ERAELU PUUTUMATUSE NORMIDE KOHTA 

Käesolevas jaotises eraelu puutumatuse kohta selgitatakse, kuidas Furla S.p.A, Itaalia õiguse alusel 
asutatud äriühing, mille asukoht on Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Itaalia 
(„Furla“), töötleb teie andmeid vastavalt Euroopa määrusele 2016/679 („Isikuandmete kaitse 
üldmäärus“) ja teie riigis, territooriumil või piirkonnas kehtivatele andmekaitseseadustele (koos 
isikuandmete kaitse üldmääruse ja eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktidega).  
 
Peame teie isikuandmete kaitset üheks meie äritegevuse põhiväärtuseks ja soovime anda teile kogu 
teabe, et saaksite kontrollida oma isikuandmete kasutamist ning vajadusel anda sõnaselge ning teadliku 
nõusoleku teie andmete töötlemiseks Furla poolt. 

a) MILLAL ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?  

Teie isikuandmeid võib koguda järgmistel juhtudel:  
 

(1) kui soovite liituda Furla lojaalsusprogrammiga („My Furla programm“) ja saada registreeritud 
kliendiks („My Furla klient“);  

(2) kui ostate My Furla kliendina Furla tooteid või teenuseid ühes My Furla programmis osalevas 
müügikohas üle kogu maailma (vt allpool liikmesriikide loetelu) või kui külastate mõnda Furla 
veebisaiti ja/või sooritate seal ostu, kaasa arvates kasutades mõnda Furla rakendust või mõnda 
teist Furla veebi- või sotsiaalmeedia kanalit („Veebikanalid“); või  

(3) mis tahes Furla müügiedendusmeetmete korral (nt auhindadega mängud või võistlused).  

b) KES ON TEIE ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA?  

Furla S.p.A, mille registreeritud peakontor asub Itaalias, Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena 
(BO) töötleb teie isikuandmeid vastutava töötlejana, et hallata järgmist:  

(1) teie registreerumist My Furla programmi ja My Furla kliendiks ning tagada teie profiili turvalisus 
pärast registreerumist („My Furla kliendi registreerumine“);  

(2) kõiki teenuseid ja/või algatusi, mis on mõeldud My Furla klientidele kogu maailmas (nt 
osalemine auhindadega mängudes või võistlustel), sh selliste teadete saatmine, mille eesmärk on 
teavitada nendest teenustest ning algatustest („My Furla klientidele mõeldud teenused ja 
algatused“);  

(3) klientide suhtlust meie sotsiaalmeedia kaudu (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube jne) 
(„sotsiaalmeedia suhtlus“); 

(4) eri tegevusi („Turundus“ ja „Profiilianalüüsi koostamine“).  
 
Seoses teie isikuandmete töötlemisega Furla toodete ostmisel, sealhulgas mis tahes seotud teenuse 
osutamisel, nt saatmine, kingisõnumi/kingituste pakkimise teenus, kauplusesisene kohaletoimetamine, 
tagastamise haldamine, klienditugi, sh müügijärgne klienditugi („Müügiteenused“) töödeldakse teie 
isikuandmeid sõltumatute vastutavate andmete töötlejate poolt, kes on loetletud järgnevalt:  
 

Furla S.p.A ➢ – ostes ühes Furla müügikohas, mis asub 
Itaalias, või  

➢ ostes ühe ELis asuva veebikanali kaudu 

Ostes mis tahes Furla kohalikus 
tütarettevõttes (vt allpool My Furla programmis 
osalevate kohalike filiaalide loetelu)  
 
Kohalike Furla kontserni tütarettevõtjate eraelu 
puutumatust käsitlevad normid on saadaval siin: 

✓ Furla Jaapan 

[https://www.furla.com/jp/en/privacy-

jp/?force=true]  

✓ Furla USA 

[https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-

➢ ostmiseks ühes My Furla programmis 
osalevas Furla müügikohas, mis asub 
väljaspool Itaaliat, või  

➢ ostmiseks veebikanalites, mis asuvad ELi-
välises riigis 

https://www.furla.com/jp/en/privacy-jp/?force=true
https://www.furla.com/jp/en/privacy-jp/?force=true
https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-us/?force=true


us/?force=true] 

✓ Furla Austraalia 

https://www.furla.com/au/en/privacy-

au/?force=true]  

✓ Furla Uus-Meremaa 

https://www.furla.com/nz/en/privacy-

nz/?force=true]  

✓  Furla Kanada 

https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html]  
 
ELis ja Šveitsis asuvate kohalike Furla tütarettevõtete puhul 
on võimalik nendega tutvuda ka kaupluses ostmise ajal. 
  

Kõik kohalikud Furla koostööpartnerid (vt 
allpool My Furla programmis osalevate kohalike 
koostööpartnerite loetelu)  
 
Kõikide Furla kohalike koostööpartnerite eraelu 
puutumatuse teatistega saab tutvuda ka kaupluses ostmise 
ajal.  

➢ ostmiseks My Furla programmis osalevates 
kohalikes koostööpartnerite müügikohtades. 

 

c) ISIKUANDMED, MIDA KOGUME, TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED. 

Vastavalt järgmistele õiguslikele alustele võib Furla teie poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmeid 
töödelda alljärgnevatel eesmärkidel: 

Isikuandmete liigid Eesmärgid  Õiguslik alus 

nimi, sünniaeg, isikukood, 
aadress, telefoninumber, e-posti 
aadress ja hobide, töö, huvide 
ning ostuandmetega seotud 
andmed (nt ostetud tooted, 
ostmise koht, kuupäev ning 
kellaaeg, andmed 
kohaletoimetamise kohta), 
kuvatud tooted 

(1) Furla juriidiliste kohustuste 
täitmine, nt toote- või garantiivastutus 
ja muud kohustused, mis tulenevad 
uurimistest või ametiasutuste antud 
juhistest, nt pettuse või kohtuvaidluse 
korral („Juriidilised kohustused“) 

Furla suhtes kehtiva 
juriidilise kohustuse 
täitmine 
(isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 6 
lõike 1 punkt c) 

 

nimi, sugu (valikuline ja ainult 
registreeritud klientidele), 
sünniaeg, aadress, 
telefoninumber, e-posti aadress  

 

 

 

(2) My Furla kliendiks registreerimine, 
mis võimaldab teil kasutada kogu 
maailmas ainult registreeritud 
klientidele mõeldud eksklusiivseid 
pakkumisi ja teenuseid (pärast 
registreerumist saadetakse teile e-
postiga kinnitus) ning tagamaks teie 
profiili turvalisus pärast 
registreerumist („My Furla kliendi 
registreerumine“) 

andmesubjekti 
osalusel sõlmitud 
lepingu täitmine või 
lepingu sõlmimisele 
eelnevate meetmete 
võtmine vastavalt 
andmesubjekti 
taotlusele 
(isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 6 
lõike 1 punkt b) 

nimi, sünniaeg (ainult 
registreeritud klientidele), 
isikukood, aadress, 
telefoninumber, e-posti aadress, 
ostuandmed (nt ostetud tooted, 
ostmise koht, kuupäev ja kellaaeg, 
andmed kohaletoimetamise 
kohta) 

(3) kohustuste täitmine, mis on seotud 
üksnes Furla toote ostmise ja muude 
asjaomaste teenustega, nt: saatmine, 
kingisõnum/kingituse pakkimine, 
poodi saatmine, toote tagastamise 
korraldamine, klienditugi ja 
müügijärgne tugi („Müügiteenused“)  

andmesubjekti 
osalusel sõlmitud 
lepingu täitmine või 
lepingu sõlmimisele 
eelnevate meetmete 
võtmine vastavalt 
andmesubjekti 
taotlusele 
(isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 6 
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lõike 1 punkt b) 

nimi, aadress, telefoninumber, e-
posti aadress 

(4) teile juurdepääsu tagamine 
eksklusiivsetele teenustele ja 
algatustele, mis on mõeldud My Furla 
klientidele kogu maailmas (nt mängud 
või auhindadega võistlused), sh selliste 
teadete saatmine, mis teavitab nendest 
teenustest ja algatustest („My Furla 
klientidele mõeldud teenused ja 
algatused“);  

 

andmesubjekti 
osalusel sõlmitud 
lepingu täitmine või 
lepingu sõlmimisele 
eelnevate meetmete 
võtmine vastavalt 
andmesubjekti 
taotlusele 
(isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 6 
lõike 1 punkt b) 

nimi, sünniaeg, sugu (ainult 
registreeritud klientidele), aadress, 
telefoninumber, e-posti aadress, 
veebilehe sirvimise andmed ja 
veebikanalites kuvatud tooted  

(5) „Turundustegevus“: 

5a. turu-uuringute, statistilise analüüsi 
või muude uuringute elluviimine, mille 
eesmärk on meie toodete ja teenuste 
parendamine ning klientide rahulolu 
määramine 

5b. reklaamikampaaniate elluviimine ja 
Furla toodete ning teenustega seotud 
pakkumiste ning kommertsteadete 
saatmine (Furla S.P.A ja selle 
tütarettevõtjad) teie nimetatud kanalite 
kaudu: post, e-post, telefon, sõnum 
või sotsiaalmeedia, samuti 
automaatsete vahendite abil (nt võite 
tellida infolehti, et saada teavet Furla 
uute toodete, teenuste ürituste, 
võistluste, demonstratsioonide ning 
lojaalsusprogrammide kohta) 

Nendes teatistes käsitletakse 
moetooteid ja -teenuseid, luksuskaupu 
ning muud sellist. Kui eelistate saada 
reklaamteateid ainult tavapärastel 
viisidel (nt posti teel või 
mitteautomaatsete telefonikõnedega), 
siis palun teatage sellest järgmisel 
aadressil: privacy@furla.com  

5c. teie vajaduste põhjal loodud e-
kirjade või tekstsõnumite saatmine, et 
parendada teie ostukogemust meie 
veebikanalites või selleks, et saata teile 
meeldetuletus lõpetamata ostust 

5d. teie vajaduste põhjal loodud 
infolehe saatmine e-postiga ka juhul, 
kui te ei ole huvitatud My Furla 
programmis registreerumisest, et 
parendada teie ostukogemust 
sisseostude sooritamisel meie 
veebikanalites või et saata teile 

teie nõusolek 
isikuandmete 
töötlemiseks nendel 
konkreetsetel 
eesmärkidel 
(isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 6 
lõike 1 punkt a) 

mailto:privacy@XXX.com


meeldetuletus lõpetamata ostust 

 

nimi, sünniaeg, sugu (ainult 
registreeritud klientidel), aadress 
ja hobide, töö, huvide ning 
ostudega seotud andmed (nt 
ostetud tooted, ostmise koht, 
kuupäev ning kellaaeg, 
kohaletoimetamise andmed), 
kuvatud tooted 

(6) teie tarbimisharjumuste 
analüüsimine Furla müügikanalites 
(poes või veebikanalites) nt seoses 
ostetud toodetega, vaadatud toodetega 
ja kauplustega, kus sisseostud sooritati, 
mille eesmärk on pakkuda vastavalt 
teie huvidele kohandatud pakkumisi 
(„Profiilianalüüs“) 

 

teie nõusolek 
isikuandmete 
töötlemiseks nendel 
konkreetsetel 
eesmärkidel 
(isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 6 
lõike 1 punkt a) 

Furla võib ka töödelda teie isikuandmeid seoses veebilehtede sirvimisajalooga, mida kogutakse meie 
veebilehtede külastuste või sotsiaalmeedia suhtluse ajal (sõltumata sellest, kas olete registreeritud klient 
või mitte), kasutades jälgimistehnoloogiaid, nagu küpsised (küpsiste kaudu andmete kogumise kohta vt 

meie vastavat teavet küpsiste kasutamisest [https://www.furla.com/ee/en/cookie-eu/]). 

c) 1. Kolmandatelt osapooltelt kogutud andmed. 
Selles jaotises teavitame teid, millised andmed ei ole kogutud otse andmesubjektilt ja mis on tõenäoliselt 
meile edastatud seoses meie toote või teenuse ostmisega (nt kingisõnumi/kingituse pakkimise teenuse 
käigus). 

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 14, kui isikuandmed ei ole saadud otse 
andmesubjektilt (nt kinkepaki ja/või õnnesoovide saaja isikuandmed, mis on meile edastatud seoses 
teenuse kasutamisega), siis teie poolt teise isiku isikuandmete edastamise korral peate edastama sellele 
isikule (pereliige, sõber või muu isik, kes on teie poolt tellitud teenuse saaja) käesolevate andmete 
koopia või sellele juurdepääsu lingi veebis; kolmandat osapoolt tuleb teavitada mis tahes viisil käesoleva 
teabe sisust.  

d) KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE JA KAITSTAKSE? 

Teie isikuandmeid on lubatud töödelda elektrooniliselt või paberkandjal. Furla võtab vajalikud 
meetmed, tagamaks, et teie isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja kasutatakse ainult käesolevas eraelu 
puutumatuse teatises esitatud eesmärkidel (ja mitte ühelgi muul eesmärgil) ning et soovi korral saate 
andmetega tutvuda ning neid parandada. 

Furla kasutab asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja administratiivseid abinõusid, mis aitavad Furla 
poolt säilitatavaid isikuandmeid kaitsta kadumise, väärkasutamise ning muutmise eest. Siiski pole 
võimalik tagada 100%-ilist turvalisust andmete edastamisel internetis ega nende säilitamisel. Seetõttu 
palume mitte saata e-posti teel teavet, mida peate konfidentsiaalseks. Kasutaja vastutab isiklikult oma 
paroolide ja meie veebiressursside sissepääsukoodide turvalise hoidmise eest. 

e) KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?  

Teie isikuandmeid, mis on kogutud juriidilise kohustuse ja lepingu täitmiseks, säilitatakse mitte kauem, 
kui nendel eesmärkidel vajalik, ning igal juhul mitte kauem kui 10 aastat pärast lepingu lõppemist 
(näiteks pärast My Furla kliendiks registreerimise tühistamist), mille järel andmed hävitatakse või 
muudetakse kasutamiskõlbmatuks või anonüümseks.  

Turunduse ja profiilianalüüsi koostamise eesmärgil kogutud isikuandmeid võib säilitada 7 aastat 
(vastavalt isikuandmete kaitse ameti volitustele), misjärel need hävitatakse või muudetakse 
kasutamiskõlbmatuks või anonüümseks.  

https://www.furla.com/ee/en/cookie-eu/


f) KAS ISIKUANDMETE ESITAMINE ON KOHUSTUSLIK VÕI VALIKULINE JA MILLISED ON SELLISTE 

ANDMETE EDASTAMATA JÄTMISE TAGAJÄRJED? 

Peate esitama oma andmed punkti c alapunktis 1 (juriidilised kohustused), 2 (registreerumine My Furla 
kliendiks), 3 (müügiteenused) ja 4 (My Furla klientidele mõeldud teenused ja algatused) nimetatud 
eesmärkidel. Kui te ei soovi, et Furla töötleks teie andmeid nendel eesmärkidel, siis Furla austab teie 
valikut. Kuid sel juhul ei ole võimalik My Furla kliendiks registreeruda ja kasutada eksklusiivseid 
teenuseid ning algatusi, mida Furla oma registreeritud klientidele pakub. 

Punkti c alapunktides 5 (turunduseesmärgid) ja 6 (profiilianalüüs) nimetatud andmete esitamine on 
vabatahtlik. Oma andmete mitteesitamine nendel eesmärkidel ei avalda teile negatiivseid tagajärgi. Isegi 
kui olete nõustunud, et Furla töötleb teie isikuandmeid nendel eesmärkidel, siis võite oma nõusoleku 
igal ajal tühistada, saates e-kirja aadressil privacy@furla.com.  

g) KUIDAS JAGAME KOGUTUD ISIKUANDMEID, KUIDAS TOIMIVAD MEIE ÜLEMAAILMSED 

TEENUSED JA MILLISTE KOLMANDATE OSAPOOLTEGA VÕIME TEIE ISIKUANDMEID JAGADA?  

  
Furla ei avalda teie isikuandmeid.  

Kui registreerute My Furla kliendiks ja nõustute oma isikuandmete töötlemisega turunduse või 
profiilianalüüside koostamise eesmärgil, siis teie isikuandmed (edastatud registreerumisel või ostu ajal – 
nt nimi, sünniaeg (ainult registreeritud kliendid), aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja andmed 
hobide, töö ning huvide kohta, ostuandmed, ostetud toodete andmed, ostukoht, ostu kuupäev ning 
kellaaeg, kohaletoimetamise andmed, kuvatud tooted) sisestatakse Furla andmebaasi CRM, millele on 
juurdepääs Furla kohalikel My Furla programmis osalevatel tütarettevõtetel ja Furla koostööpartneritel, 
kes tegutsevad isikuandmete volitatud töötlejana vastutava töötleja Furla nimel.  

Sel viisil jagab Furla teie andmeid Furla võrgu ettevõtetega nii teie elukohariigis kui ka väljaspool seda ja 
nii EMPs kui ka väljaspool seda vastavalt Furla asukohale My Furla programmi toimumise ajal, 
pakkudes oma klientidele Furla eeliseid kogu maailmas. Näiteks on teie andmetele automaatselt 
juurdepääs kogu Furla müügipersonalil, kes töötab kohalikus müügikohas (nt kui külastate mõne teise 
riigi Furla poodi, on selle kaupluse töötajatel juurdepääs ka teie isikuandmetele).  

Furla võrgustiku ettevõtete hulka kuuluvad emaettevõte, Furla kontrollitud ettevõtted ning 
koostööpartnerid, nt tütar- või frantsiisikauplused. Nende ettevõtete loetelu leiate altpoolt [sisestage lehe 
lõppu link]. Uute liikmete vaatamiseks kontrollige seda nimekirja aeg-ajalt. 

Kui teie isikuandmeid saadetakse My Furla programmi raames muudesse riikidesse kui teie elukohariik 
või EMP-välistesse riikidesse, kaitstakse teie andmeid sobivate turbesüsteemidega, mida pidevalt 
ajakohastatakse ja hooldatakse vastavalt kohaldatavatele eraelu puutumatuse seadustele (nt kehtivad 
konkreetsed andmetöötluskokkulepped ning ELi-väliste andmetöötlejate allkirjastatud Euroopa 
Komisjoni kinnitatud standardklauslid). ELi tüüplepingu tingimuste koopiat saate taotleda, saates e-kirja 
aadressil privacy@furla.com. 

Sõltuvalt teenusest võib Furla jagada ka teie isikuandmeid (teie poolt antud registreerumisel või ostu 
ajal: nt nimi, sünniaeg (ainult registreeritud kliendid), aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed 
hobide, töö ja huvide kohta; ostuandmed: ostetud tooted, ostmise koht, kuupäev ning kellaaeg; 
kohaletoimetamise andmed, kuvatud tooted) spetsialiseerunud ettevõtetega, kes on Furla 
koostööpartnerid, osutades andmetöötluse haldamise ning muid tehnilist ning organisatsioonilist laadi 
teenuseid seoses kliendisuhete haldamisega. Nende hulka kuuluvad ettevõtted, kes pakuvad 
tugiteenuseid, makse-, saatmise või ladustamise teenuseid selliste toodete või dokumentide ostmiseks, 
mis on seotud kliendi- ja ettevõttesuhetega ning mis hindavad teenuse kvaliteeti ning kliendi rahulolu 
või teostavad Furla turundus- ning profiilianalüüside koostamist, ka kohalikul tasandil, sh uuesti 
turustamine.  

mailto:privacy@furla.com
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Teie veebipõhiste ostude jaoks esitatud andmeid, nt teie krediitkaardiandmeid töötlevad eranditult 
välised tarnijad, kes tegutsevad Furla volitatud andmete töötlejana.  

Teie isikuandmeid ei edastata väljaspoole EMPd. Kui teie andmeid on vaja edastada väljaspoole EMPd, 
võtame tarvitusele vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete piisav kaitse. Nende ettevõtete 
loetelu on saadaval Furla peakontoris ja seda saab taotleda e-kirjaga aadressil privacy@furla.com 

h) AUTOMATISEERITUD OTSUSTUSPROTSESSIDE OLEMASOLU, SEALHULGAS PROFIILIANALÜÜSIDE 

KOOSTAMINE  

Furla võib töödelda teie isikuandmeid automaatsete otsustusvahendite abil. Selle töötlemise loogika, 

asjakohasuse ja eeldatavate tagajärgede mõistmiseks tutvuge järgmise tabeliga:  

Kasutatud loogika ja meetodi kirjeldus 

− kasutatud loogika: kliendigruppide (uurija, 
fänn, klassik, asjatundja ja eliit) loomiseks 
võetakse arvesse kuvatavaid tooteid, 
ostukuupäevi ja ostmise sagedust. Sõltuvalt 
grupist saadetakse klientidele profileeritud 
reklaamiteateid, milles reklaamitakse teatud 
hinnaga müüdavaid Furla tooteid;  

− töödeldud teave: nimi, sünniaeg, aadress, 
andmed hobide, töö, huvide, ostukuupäevade 
kohta (nt ostetud tooted, ostukoht, ostmise 
kuupäev ja kellaaeg, kohaletoimetamise 
andmed), kuvatud tooted; 

− teabeallikas: profileerimiseks nõusoleku 
andmisel veebikanalite kasutamisel ja toodete 
ostmisel registreerunud kliendina töötleb 
Furla esitatud andmeid registreerumise 
asukohas; 

− kuidas esitatud teave mõjutab 
otsustamist: profiilianalüüside koostamine 
põhineb eranditult esitatud andmetel, seetõttu 
sõltub tulemus neist täielikult; 

− meetmed võimalike riskide 
leevendamiseks: et garanteerida erapooletust 
ja tõhusust ning vältida kahjulikke tagajärgi, 
on profiilide koostamise kohta ellu viidud 
andmete kaitse mõjuhinnang (Data Protection 
Impact Analysis, DPIA); te saate küsida 
põhikokkuvõtte koopiat, saates oma taotluse 
järgmisele e-posti aadressile: privaatsus @ 
furla.com  

Meetmete asjakohasus ja selliste meetmete 
eeldatavad tagajärjed 

Veebikanali külastused ja registreeritud kliendi 
ostmisharjumused määravad kindlaks 
tootetüübid, mida Furla teile reklaamib. 
 
Seetõttu, kui vaatate või ostate tooteid, mis on: 

− odavamad kui need, mida tavaliselt vaatate või 
ostate (või kui teie vaatamised või ostud 
toimuvad sagedamini), suunatakse teile 
reklaamiteated, mis vastavad eespool 
nimetatule;  

− kallimad kui need, mida tavaliselt vaatate või 
ostate (või kui teie vaatamised või ostud 
toimuvad harvem), suunatakse teile 

mailto:privacy@XXX.com
mailto:privacy@furla.com
mailto:privacy@furla.com


reklaamiteated, mis vastavad eespool 
nimetatule;  

i) TEIE ERAELU PUUTUMATUSE ÕIGUSED 

Teil on õigus saada kinnitust teid puudutavate isikuandmete olemasolu või puudumise kohta ja taotleda 
Furlalt juurdepääsu teie isikuandmetele, nende parandamist või kustutamist või teie isikuandmete 
töötlemise piiramist või sellest keeldumist või nende teisaldamist.  

Isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil on andmesubjektil õigus esitada igal ajal vastuväiteid 
teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sh profiilianalüüsi 
suhtes, sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 
21 lõige 2). 

Isikuandmete töötlemisel profiilide koostamiseks on teil õigus otsesele isiklikule kontaktile Furlaga, et 
väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 22 lõige 3). 

Teie aadressi võidakse kasutada Furla toodete või teenustega seotud reklaamteadete saatmiseks, mis 
sarnanevad teile juba pakutavatega. Igal ajal, nii algselt kui ka hilisemates teadetes, võite oma aadressi 
sellel eesmärgil kasutamise vastu olla, samuti sellise töötlemise vastu olla, saates e-kirja aadressil 
privacy@furla.com. 

Kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse seadusi, on teil õigus esitada 
kaebus andmekaitseasutusele ja/või muule pädevale järelevalveasutusele. 

Nende õiguste kasutamiseks võite võtta ühendust Furlaga, saates taotluse järgmisel e-posti aadressil: 
privacy@furla.com.  

Kõigi küsimuste osas, mis on seotud teie isikuandmete töötlemise ja isikuandmete kaitse üldmäärusest 
tulenevate õiguste kasutamisega, võite pöörduda andmekaitseametniku poole: EUCS Srls Unipersonale, 
Piazzale Mazzini 64, 35137 Padova, Itaalia, dr Eric Falzone, e-post: dpo@furla.com.  

j) ANDMEVAHETUSSÜSTEEM (JAAPANI KLIENTIDELE) 

 
A. Kui nõustute oma isikuandmete töötlemisega turunduse ja profiilide koostamise eesmärgil, siis 

lisatakse teie isikuandmed Furla andmebaasi. Furla jagab teie andmeid Furla kontserni ettevõtete ja 
Furla koostööpartneritega, muutes teie andmed automaatselt kättesaadavaks kõigile Furla 
müügitöötajatele, kes töötavad kauplustes kogu maailmas. Furla kontserni ettevõtete hulka 
kuuluvad Furla emaettevõte ja tütarettevõtted. Furla koostööpartner tähendab Furla võrgustiku 
sidus- või frantsiisipoode. Furla kontserni kuuluvate ettevõtete ja Furla koostööpartnerite loetelu 
leiate siit/altpoolt [sisestage link lehe lõppu].  

 
B. Furla jagab teie registreerimisel esitatud isikuandmeid (nt nimi, perekonnanimi, aadress, linn, 

postiindeks, telefoninumber, e-posti aadress, sünniaeg, amet jne), teie ostuandmeid (mis sisaldavad 
ostukohta, kuupäeva ja kellaaega, kohaletoimetamise andmeid, toote- ning makseandmeid), 
andmeid meie veebisaidi külastuste kohta (nt kuvatud tooted) ning teie hobide, töö ning huvidega 
seotud andmeid. 

 
C. Sõltuvalt teenusest võib Furla jagada ülaltoodud andmeid (vt eelmist punkti) Furla kontserni 

ettevõtete, Furla koostööpartnerite ja spetsialiseerunud ettevõtetega, kellelt Furla tellib 
andmetöötluse, tehnilise iseloomuga ning kliendisuhete haldamise teenuseid. Nende hulka 
kuuluvad ettevõtted, mis pakuvad kliendisuhete haldamisega seotud dokumentide arhiveerimise 
teenuseid, ja ettevõtted, mis hindavad kliendi rahulolu või kes osutavad Furla nimel turunduse ning 
profiilianalüüsi koostamise teenuseid, sh kohalikul tasandil. Nende ettevõtete loetelu on saadaval 
Furla peakontoris ja seda saab taotleda, saates e-kirja aadressil privacy@furla.com. 

 
D. Furla võib töödelda ja jagada rakenduse kaudu esitatud isikuandmeid eesmärkidel, mis on 

kirjeldatud punkti c alapunktis 2 (registreerumine My Furla kliendiks, et parandada 
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kliendikogemuse kvaliteeti iga Furla poe külastuse korral üle kogu maailma); punkti c alapunktis 5 
(turundustegevus); ja punkti c alapunktis 6 (profiilianalüüs: kasutaja huvidel põhinevate 
kommertsteadete saatmine). 

 
E. Furla S.p.A on vastutav töötleja ja isikuandmete haldamise eest vastutav juriidiline isik.  

 

K)  ANDMETE JAGAMISE KAVA (AUSTRAALIA KLIENDID) 

Vastavalt asjakohasele eraelu puutumatust käsitlevale seadusele ( 1988 (Cth)) on Austraalias elavatel 

klientidel õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida Furla säilitab; samuti on õigus 

taotleda oma isikuandmete parandamist, sealhulgas ka vigade korral. Kui soovite taotleda 

juurdepääsu isikuandmetele või nende parandamist, pöörduge Furla poole, kasutades eelmises 

jaotises i esitatud kontaktteavet. Furla vastab kliendi isikuandmetele juurdepääsu või nende 

parandamise taotlusele mõistliku aja jooksul alates selle saamisest. Juurdepääs isikuandmetele 

tagatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning nendes sätestatud eranditele, mida nendele 

seadustele põhinedes võidakse rakendada.  

Kui klient leiab, et Furla on selles eraelu puutumatust käsitlevas teabes esitatud põhimõtteid 

rikkunud või muul viisil eraelu puutumatusse sekkunud, võib klient Furlale kirjutada ja esitada oma 

kaebuse, kasutades eelmises jaotises i esitatud kontaktandmeid. Furla suhtub kõikidesse eraelu 

puutumatust käsitlevatesse kaebustesse tõsiselt ja püüab kõik probleemid õigeaegselt ning 

korrektselt lahendada. Kui klient ei ole saadud vastusega rahul, on kliendil õigus esitada kaebus 

Austraalia teabevoliniku büroosse. 

L)  ANDMETE JAGAMISE SKEEM (KANADA KLIENTIDELE) 

Kui elate Kanadas, on teil õigus taotleda juurdepääsu Furla valduses olevatele isikuandmetele ja 

nende parandamist (sh vigade parandamist). Kui soovite taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele 

või nende parandamist, võtke ühendust Furla Milaanos, Via San Raffaele 5 asuva vastavuskontrolli 

spetsialistiga kirjutades e-posti aadressile: privacy@furla.com. Vastame teie taotlusele mõistliku aja 

jooksul alates kättesaamisest. Selleks, et kaitsta teie isikuandmeid ja vältida võimalikku pettust, 

võime küsida teilt lisateavet, et teha kindlaks, kas päringu esitanud isik olete teie või muu isik, kellel 

on õigus teie isikuandmetele juurde pääseda. Näiteks enne teie isikuandmete vaatamist võib olla 

vajalik teie isiku tuvastamine. Juurdepääs isikuandmetele on lubatud vastavalt asjakohastele 

seadustele ja kehtivatele eranditele, mida nende seaduste alusel võidakse kohaldada.  

Ettevõtete ühinemise või omandamise korral on meil on õigus edastada kõiki teie isikuandmeid 

kolmandatele osapooltele.  

Osa või kõiki meie kogutud isikuandmeid võidakse edastada või säilitada serverites, mis asuvad 

väljaspool Kanadat, nt Euroopa Liidus. ELis või ELi-välistes riikides kehtivad 

andmekaitseseadused võivad erineda Kanadas kehtivatest. Seetõttu võivad sellistesse 

jurisdiktsioonidesse kuuluvate riikide valitsusasutused, kohtu- või korrakaitseorganid küsida 

juurdepääsu teie andmetele kooskõlas kehtivate seadustega. 

Oma isikuandmete meile edastamisega mõistate ja nõustute sellega, et võime saata teie 

isikuandmeid väljaspoole Kanadat või teie elukoha jurisdiktsiooni. Kui te ei nõustu oma andmete 

edastamisega, siis palume teil meile oma isikuandmeid mitte esitada. 

Meil on õigus käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teavet igal ajal muuta. Furla 

veebisaidi vaatamise või kasutamisega või oma isikuandmete meile edastamisega pärast selliseid 

muudatusi nõustute käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teabega selle muudetud kujul. 

Palume olla regulaarselt kursis meie eraelu puutumatust käsitleva teabega, et oleksite jooksvalt 
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teavitatud selle kohta, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas me neid kasutame ja kellega me 

neid jagame. 

 
 

  



MY FURLA PROGRAMMIS OSALEVAD KOHALIKUD FURLA TÜTARETTEVÕTTED  

FURLA S.P.A. Via Bellaria 3/5 40068 San Lazzaro di Savena, Bologna IT 

KENT SA FURLA  Space num 41 Maasmechelen Village Zatellan 100, 
Maasmechelen Belgium  

FURLA UK LTD Regent Street 221, W1B 4NU, Londra, Regno Unito 

FURLA ESPANA SL Paseo de Gracia, 59 08007 Barcellona, Spagna 

FURLA IRELAND 
ACCESSORIES LTD 

6th floor South Bank House, Barrow street, Dublin, Ireland 
 

FURLA GERMANY GMBH Theatinerstr. 30 80333 Monaco, Germania 

FURLA FRANCE SAS 7/9 Rue La Boétie 75008 Parigi, Francia 

FURLA AUSTRIA GMBH Designer Outlet Strasse 1 Parndorf A-7111 Austria 

FURLA HOLLAND B.V.  Stadsweide 438, Unit 320, 6041TP Roermond – Paesi Bassi 

FURLA PORTUGAL, LDA Edifício Premium | R. Miguel Serrano, nº 9 - 6º - Miraflores - 

1495-173 Algés 

FURLA POLSKA SP. Z.O.O. Ul. Floriańska 2 - 03-707 Warszawa, Poland 

FURLA PRAGUE S.R.O. Jindřišská 937/16, New Town, 110 00 Praga 1 

FURLA JAPAN CO., LTD Jingumae Tower Building 10F, 1-5-8, Jingumae, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0001 

FURLA (U.S.A.), INC. 432 Park Avenue South 14th Floor New York, NY 10016 

FURLA SWITZERLAND SA Beroldingen 26 CH- 6850 Mendrisio 

FURLA AUSTRALIA PTY LTD Level 10, 379 Collins Street, Melbourne Vic 3000, Australia 

FURLA CANADA INC. 1635 Sherbrooke Street West, #210 Montréal, Québec H3H 
1E2 

MY FURLA PROGRAMMIS OSALEVAD FURLA KOOSTÖÖPARTNERID 

THE RIVER SRL ITALIA – MONZA – Via Italia, 37 

RO-RO SRL ITALIA - PADOVA - Via Santa Lucia, 16 
ITALIA – VENEZIA – San Marco, 4833/4834 
ITALIA - TREVISO - C.so del Popolo, 67 

FALCOMER S.R.L. ITALIA - PORDENONE - C.so Vittorio 
Emanuele, 42/C 

MARK G.C. SRL ITALIA - ROMA - Galleria A. Sordi 

VIOLA PIACENTINI & C. SAS ITALIA - ROMA - P.zza Buenos Aires, 11/12 

ASAR S.A.S. DI VANESSA STELLA & C. ITALIA - ROMA - Viale Libia, 203 - 205 

LIFE STYLE SRL  ITALIA - SAN GIMIGNANO – P.zza della 
Cisterna, 16 

LOOK BOUTIQUE DI LYUBCHENKO 
OLGA 

ITALIA - SAN MARINO – Via Basilicius, 6 

BABA' SRL ITALIA – TAORMINA – C.so Umberto I, 48 

ETRUSCA SRL SOCIO UNICO ITALIA - TORINO - P.zza CLN, 255 

CALZABELLA SRL ITALIA - VERONA - Via Mazzini, 55 

WORLD REFERENCE SAS ITALIA – RIMINI – Piazza Tre Martiri, 18 
ITALIA – RAVENNA – Corso Matteotti, 37 

  



 


