
ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED 

Teie privaatsus on oluline 
Viimati uuendatud: 22. veebruar 2022 

Firstup ei kogu, säilita ega jaga andmeid konkreetse kasutaja ega seadme kohta (sealhulgas IP-aadresse ja 
kasutajatunnuseid) saitidel ega rakendustes, mis ei kuulu Firstup’ile. 

Firstup, Inc. ja tema sidusettevõtted („Firstup“) pakuvad teenust, mis ühendab organisatsioone 
nende töötajatega. Need andmekaitse põhimõtted selgitavad, kuidas Firstup kogub, kasutab ja 
avalikustab teavet oma veebisaitide („Sait“) kaudu või teie muu suhtluse kaudu meiega. 
Andmekaitse põhimõtted selgitavad, kuidas Firstup kogub, kasutab ja avalikustab meie 
veebisaidi külastajatelt ja sisekasutajatelt saadud teavet. Need ei hõlma meie andmekaitsetavasid 
meie teenuste lõppkasutajate või tööandjate suhtes, kes kasutavad Firstup’i tehnoloogiat oma 
töötajatelt või nende kohta andmete kogumiseks. Sellise kasutamise suhtes kohaldatavad 
andmekaitse põhimõtted leiate aadressil Mitme Kliendi Andmekaitse Põhimõtted. Kui te olete 
Firstup’i kaubamärgiga vara lõppkasutaja ja soovite tutvuda meie andmekaitsetavadega, 
külastage palun veebisaiti Mitme Kliendi Andmekaitse Põhimõtted. Kui olete lõppkasutaja ja 
soovite teada saada, kuidas teie tööandja kasutab Firstup’i teenuseid kasutades kogutud andmeid, 
tutvuge palun oma tööandja kehtestatud andmekaitse põhimõtetega. 

Me võime oma andmekaitse põhimõtteid aeg-ajalt muuta. Kui me muudatusi teeme, teavitame 
me teid sellest, muutes põhimõtete alguses olevat kuupäeva, ja mõnel juhul võime teile selle 
kohta lisateate esitada (näiteks lisame avalduse meie kodulehele või saadame teile teadaande). 
Soovitame teil meie andmekaitse põhimõtetega uuesti tutvuda iga kord, kui külastate saiti või 
muul viisil meiega suhtlete, et olla kursis meie teabetavadega ja oma valikuvõimalustega. 

Teabe kasutamine Me kasutame kogutud teavet oma Teenuste pakkumiseks, 
hooldamiseks ja täiustamiseks, näiteks oma teenuste edastamiseks 
ja kohandamiseks ning potentsiaalsete klientidega suhtlemiseks 
oma teenuste ja muude toodete või teenuste teemal, mis võivad huvi 
pakkuda. Me võime kogutud teavet kasutada ka selleks, et: 

 tuvastada, uurida ja ennetada pettusi ja muud 
ebaseaduslikku tegevust ning kaitsta Firstup’i ja teiste 
isikute õigusi ja vara; 

 teha kindlaks, millised tooted võiksid teid ja teisi huvitada, 
et töötada välja lahendusi äriprobleemidele; 

 jälgida suhtluseelistusi, et teabevahetus vastaks teie 
soovidele, sealhulgas soovile, et teiega ei võetaks ühendust; 

 kombineerida teie andmeid muu meile kättesaadava 
teabega, sealhulgas muudest allikatest saadud teabega. 



Teabe jagamine Me võime jagada kogutud teavet järgmiselt või muul nendes 
andmekaitse põhimõtetes kirjeldatud viisil: 

 müüjate, konsultantide ja muude teenusepakkujatega, kellel 
on vaja juurdepääsu sellisele teabele, et meie nimel tööd 
teha; 

 vastuseks teabenõudele, kui usume, et andmete avaldamine 
on kooskõlas kohaldatava seaduse, määruse või 
kohtuprotsessi nõuetega või on nende alusel nõutav; 

 kui me usume, et teie tegevus on vastuolus meie 
kasutajakokkulepete või põhimõtetega, või selleks, et 
kaitsta Firstup’i või teiste isikute õigusi, omandit ja 
turvalisust; 

 seoses ühinemise, ettevõtte vara müügi, finantseerimise või 
kogu oma ettevõtte või selle osa omandamisega teise 
ettevõtte poolt või selliste toimingutega seotud 
läbirääkimiste ajal; 

 Firstup’i ja meie praeguste ja tulevaste emaettevõtete, 
sidusettevõtete, tütarettevõtete ja muude ühise kontrolli ja 
omandiõiguse all olevate äriühingute vahel ja seas; 

 teie nõusolekul või teie korraldusel. Me võime jagada ka 
koondatud või anonümiseeritud teavet, mida ei saa 
mõistlikult kasutada teie tuvastamiseks. 

Teiste isikute pakutavad 
reklaami- ja 
analüüsiteenused 

Me võime lubada teistel isikutel pakkuda analüüsiteenuseid ja 
edastada reklaami meie nimel nii internetis kui ka rakendustes. 
Need isikud võivad kasutada küpsiseid, veebimajakaid, 
seadmetuvastajaid ja muud tehnoloogiat, et koguda teavet Teenuste 
ning muude veebisaitide ja rakenduste kasutamise kohta, sealhulgas 
teie IP-aadressi, veebibrauseri, mobiilivõrgu andmeid, vaadatud 
lehekülgi, lehekülgedel või rakendustes veedetud aega, klõpsatud 
linke ja konverteerimisandmeid. Firstup ja teised isikud võivad seda 
teavet kasutada muuhulgas andmete analüüsimiseks ja jälgimiseks, 
teatud sisu populaarsuse kindlaksmääramiseks, teie huvidele 
suunatud reklaami ja sisu edastamiseks meie Teenustes ja muudel 
veebisaitidel ning teie veebipõhise tegevuse paremaks mõistmiseks. 
Kui soovite saada lisateavet huvipõhiste reklaamide kohta või 
keelata oma veebilehitsemise andmete kasutamist käitumusliku 
reklaami eesmärgil, külastage veebilehte 
www.aboutads.info/choices või https://www.youronlinechoices.eu/, 
kui elate EL-is. 

Turvalisus Firstup rakendab mõistlikke meetmeid, et aidata kaitsta teid 
puudutavat teavet kadumise, varguse, väärkasutuse ning volitamata 
juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest. 



Andmete säilitamine Me säilitame teie kohta kogutud teavet nii kaua, kui see on vajalik 
nende eesmärkide saavutamiseks, milleks me seda algselt 
kogusime. Me võime teatud teavet säilitada õigustatud ärilistel 
eesmärkidel ja seadusega nõutaval viisil. 

Teabe edastamine 
USAsse ja teistesse 
riikidesse 

Firstup asub Ameerika Ühendriikides ning me töötleme ja säilitame 
teavet USAs. Seetõttu võime meie ja meie teenusepakkujad 
edastada teie andmeid jurisdiktsioonidesse või salvestada neid või 
pääseda neile ligi jurisdiktsioonides, kus ei pruugi olla tagatud 
samaväärne andmekaitsetase kui teie koduriigis. Me võtame 
meetmeid, et tagada teie isikuandmete piisav kaitse 
jurisdiktsioonides, kus me neid töötleme, näiteks allkirjastades 
andmete saajatega Euroopa Liidu Komisjoni sätestatud standardsed 
lepinguklauslid või kasutades muid heaks kiidetud meetodeid. Kui 
Firstup edastab isikuandmeid ametiasutustele väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda („EMP“), Ühendkuningriiki või Šveitsi, kui see 
on seadusega nõutav, on selleks andmekaitse eesmärgil antud 
selgesõnaline nõusolek või see põhineb Social Choruse või isiku 
õigustatud huvil, nt toimub see sisehalduse eesmärgil ning puudub 
andmesubjekti suurem õigustatud huvi. 

EMP, Ühendkuningriigi 
ja Šveitsi residendid 

Kui te olete EMP, Ühendkuningriigi või Šveitsi resident, on teil teie 
isikuandmete töötlemisega seoses teatud seadusega tagatud õigused 
ja kaitse. 

Töötlemise õiguslik alus 
Kui te olete EMP, Ühendkuningriigi või Šveitsi resident, siis me 
töötleme teie isikuandmeid ainult järgmistel asjaoludel: 

 meil on õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemiseks, 
näiteks selleks, et saata teile teavet toodete või teenuste 
kohta, mis võivad teid huvitada. 

 
 
Andmesubjekti taotlused 
Kui te olete EMP, Ühendkuningriigi või Šveitsi resident, on teil 
õigus tutvuda isikuandmetega, mis meil teie kohta on, ja taotleda 
oma isikuandmete parandamist, kustutamist või edastamist. Nende 
õiguste kasutamiseks võite meiega ühendust võtta, kasutades 
allpool toodud kontaktandmeid. Teil võib olla ka õigus esitada 
vastuväiteid või nõuda, et me piiraksime teatud andmete töötlemist. 
Kui teil on juurdepääs meie teenustele töökohaprogrammi kaudu ja 
te soovite kasutada mõnda neist õigustest, peaksite võtma ühendust 
oma tööandjaga, kes kasutab meie teenuseid. 

Küsimused ja kaebused 
Kui te olete EMP, Ühendkuningriigi või Šveitsi resident ja teil on 



mure isikuandmete töötlemise pärast, mida meie ei suuda 
lahendada, on teil õigus esitada kaebus oma elukohajärgsele 
andmekaitseasutusele. Kohaliku andmekaitseasutuse 
kontaktandmed leiate aadressilt https://ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/structure/data-protection-
authorities/index_en.htm või 
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/links/data-
protection-switzerland.html. 

Andmekaitseraamistiku 
Privacy Shield järgimine 

Firstup on loobunud USA kaubandusministeeriumi kehtestatud 
Privacy Shield andmekaitseraamistikust seoses Euroopa Liidust, 
Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist Ameerika 
Ühendriikidesse edastatud isikuandmete kogumise, kasutamise ja 
säilitamisega. Firstup jätkab Privacy Shield’i põhimõtete 
kohaldamist isikuandmete suhtes, mille oleme saanud Privacy 
Shield’is osalemise ajal. 

Teie valikud Kontoteave 

Teil võib Privacy Shield’i põhimõtete järgi olla õigus piirata oma 
isikuandmete kasutamist ja avalikustamist, näiteks juhul, kui teie 
isikuandmeid avaldatakse kolmandale isikule või neid kasutatakse 
eesmärkidel, mis oluliselt erinevad sellest, milleks isikuandmeid 
algselt koguti või milleks te hiljem loa andsite. 
Kui te soovite Privacy Shield’i põhimõtete järgi piirata 
isikuandmete kasutamist ja avalikustamist, võtke meiega ühendust 
aadressil privacy@firstup.io.  

Kui te kasutate meie teenuseid, peate võtma ühendust oma 
tööandjaga, et ajakohastada, parandada või kustutada teave, mida 
teie tööandja meie teenuseid kasutades teie kohta kogub. Kui teil ei 
ole võimalik seda teha, võtke meiega ühendust alljärgneval 
aadressil. 

Küpsised 

Enamik veebibrausereid on seadistatud küpsiseid vaikimisi vastu 
võtma. Soovi korral on teil võimalik seadistada oma brauser 
küpsiseid eemaldama või tagasi lükkama. Pidage meeles, et kui te 
otsustate küpsised eemaldada või tagasi lükata, võib see mõjutada 
teenuste kättesaadavust ja funktsionaalsust. 

Teie privaatsusõigused 
California osariigis 

Californias elavatel tarbijatel on California tarbija 
privaatsusseaduse („CCPA - California Consumer Privacy Act“) 
(California tsiviilseadustiku paragrahv 1798.100 jj) ja „Shine the 
Light“ seaduse (California tsiviilseadustiku paragrahv 1798.83) 



alusel teatud õigused, mis puudutavad nende isikuandmeid. Kui te 
olete California resident, kehtib see peatükk teie kohta. 
 
California tarbija privaatsusseadus 
Isikuandmete kogumise, kasutamise, avaldamise ja müügiga seotud 
täiendavad avalikustamised 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine: viimase 12 kuu jooksul 
oleme kogunud järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid 
isikuandmeid: IP-aadress, e-postiaadress, eesnimi, perekonnanimi, 
telefoninumber, seadme andmed ja geograafilise asukoha andmed. 
Me kogume isikuandmeid eespool punktis „Teabe kasutamine“ 
kirjeldatud ärilistel ja kaubanduslikel eesmärkidel. 

Isikuandmete avalikustamine: me võime jagada teie isikuandmeid 
kolmandate isikutega, nagu on kirjeldatud eespool punktis „Teabe 
jagamine“. Viimase 12 kuu jooksul oleme ärilistel või 
kaubanduslikel eesmärkidel avalikustanud järgmistesse 
kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid: IP-aadress, e-postiaadress, 
eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, seadme andmed ja 
geograafilise asukoha andmed. 

Isikuandmete müük: California seadus nõuab, et oleksime 
läbipaistvad nende isikuandmete osas, mida me „müüme“, mis 
CCPA mõttes tähendab olukordi, kus isikuandmeid jagatakse 
6sense'iga väärtusliku tasu eest. Viimase 12 kuu jooksul oleme 
„müünud“ järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid, 
olenevalt sellest, kuidas CCPA-d tõlgendatakse: IP-aadress. Üle 16-
aastastel California tarbijatel on õigus igal ajal sellest müügist 
loobuda. Me ei müü teadlikult alla 16-aastaste tarbijate 
isikuandmeid. Palun külastage meie „Ärge Müüge Minu Andmeid“ 
lehte, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas me andmeid 
müüme, ja et esitada loobumisnõue. 

Teie tarbijaõigused 

Kui te olete California elanik, on teil õigus (1) nõuda rohkem teavet 
kategooriate ja konkreetsete isikuandmete kohta, mida me oleme 
viimase 12 kuu jooksul ärilisel eesmärgil kogunud, müünud ja 
avalikustanud; (2) kustutada oma isikuandmed; (3) loobuda oma 
isikuandmete müügist, kui see on kohaldatav; (4) olla vaba 
diskrimineerimisest oma CCPA kohaste õiguste kasutamisel. Neid 
taotlusi saate esitada, helistades (888) 674-1158 või saates e-kirja 
aadressil privacy@firstup.io. Müügist loobumiseks võite külastada 
ka meie „Ärge Müüge Minu Andmeid“ lehekülge. Me kontrollime 
teie taotlust, saates teile e-kirja, et kinnitada teie andmete 
töötlemisest kõrvaldamiseks vajalikud üksikasjad. Selleks, et 
määrata volitatud esindaja, kes teostab neid õigusi teie nimel, 



helistage meile telefonil (888) 674-1158 või saatke meile e-kiri, et 
kinnitada oma taotlus. 
 

Shine the Light 

California seadus lubab California elanikel nõuda teatud üksikasju 
selle kohta, kuidas nende andmeid otseturunduse eesmärgil 
kolmandate isikutega jagatakse. Kui te olete California elanik ja 
soovite esitada sellise taotluse, võtke meiega ühendust, helistades 
telefonil (888) 674-1158 või saates e-kirja aadressil 
privacy@firstup.io. 

Kontaktandmed Kui teil on küsimusi nende andmekaitse põhimõtete kohta, võtke 
meiega ühendust aadressil: USAs ja muudes kohtades väljaspool 
EL-i: 

Firstup Inc. 
123 Mission St, 25th Floor 
San Francisco, California 94105 
E-posti aadress: privacy@firstup.io 

Telefon: 844 975 2533 

Euroopa Liidus: 

Firstup UK Limited 
New Penderel House, 4th Floor 
283-288 High Holborn, 
London WC1V 7HP 
Ühendkuningriik 
E-posti aadress: privacy@firstup.io 

 


