Isikuandmete kaitse teatis
Andmekaitse teatis: Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o.
Käesolev privaatsusteatis annab täpse informatsiooni selle kohta, kes sinu andmeid töötleb, kuidas ja miks andmeid töödeldakse
ja sinu õiguste kohta oma andmete kontrollimise osas, kui taotleda finantseerimist Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o
kaudu.
Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o ja tema emaettevõte Cater pillar Financial Services Corporation on Caterpillar Inc.
Financial Products Division´i ühingud.
Teatis on uuendatud kooskõlas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega (määrus EL 2016/679), mida kohaldatakse kõikides EL-i
liikmesriikides alates 25. maist 2018.

Vastutavad
töötlejad

Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o.
Aadress: ul. Prosta 51, 00-838 Varssav, Poola
Varssavi maakohtu poolt peetavasse äriregistri riikliku kohturegistri 12. ärijakku kantud ettevõte
registrikoodiga (KRS) 0000068724, Telefon: +48 22 44 88 701, e-post: EEAcompliance@cat.com

Vastutavad
töötlejad on
üksused, mis
määravad kindlaks
isikuandmete
töötlemise
eesmärgid ja
vahendid

Andmete liik
päritolu

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION (“CFSC”)
Aadress: 2120 West End Avenue, P.O. Box 340001 Nashville, TN, USA 37203-0001
e-post: compliance.department@cat.com
Käesoleva andmekaitse teatisega seonduvate küsimuste või siin toodud õiguste teostamiseks
kontakteeruge meiega:
Aadress: Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Varssav, Poola
Telefon: +48 22 44 88 701, + 372 56695505, e-post: EEAcompliance@cat.com
ja

Milliseid
andmeid
me
kogume
ja
millistest allikatest?

Peamine
töötlemise
eesmärk
Kuidas me Teie
andmeid kasutame?

Krediiditaotluse menetlemiseks ja mistahes seonduva finantslepingu haldamiseks töödeldavad andme d
hõlmavad:
Kontaktandmeid (nt eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number, e-/digiallkiri),
sünnikuupäeva ja –kohta, isikut tõendavate dokumentide tõendeid, isikukoodi, maksukohustuslase na
registreerimise numbrit, statistilist numbrit, krediiditaotluse hindamiseks vajalikku krediidi- ja
finantsinformatsiooni (sealhulgas krediidiajalugu,
krediidireitinguagentuuri hinnang, isikliku vara
üksikasjad),
informatsioon olemasoleva rahastuse kohta meiega, pangakonto informatsioon ,
maksudokumendid ja tõendid ettevõtte omaniku kohta. Me ei töötle tundlikku liiki isikuandmeid.
Me töötleme andmeid, mis on saadud: (i) otsesest allikast, kui te täidate meie vorme või muid dokument e
osana meie krediiditaotluse protsessist või kui kasutate meie veebilehekülge; ja (ii) kaudselt kolmanda t e
osapoolte allikatest, sealhulgas Caterpillar´I vahendajatelt, keskpankadest, välistest krediidi- või
kaubandusinformatsiooni agentuuridest, kaubandusregistritest, turu-uuringutest ja internetist).
1. Finantslepingute täitmiseks ja haldamiseks.
Isikuandmete teatud töötlemine on vajalik selleks, et hallata finantslepinguid ning võtta kasutusele valitud
finantstootele sobilikke lepingueelseid meetmeid, sealhulgas:
➢
➢

Finantspakkumiste väljastamiseks;
Krediidihinnangute koostamiseks ja laenuotsuste tegemiseks;
o
Krediidikontrollid, mis hõlmavad konsultatsioone väliste krediidiagentuuridega või
majandusinformatsiooni büroo toimikuid, mida võib koostada selleks, et hinnata maksevõimelisust
enne finantslepingu sõlmimist koosmõjus olemasoleva lepingu muutmisega või makseviivituse
järel;
o
Krediidihinnangud hõlmavad statistilise riski mudelite kasutamist ja krediidihinda mis süsteeme, siiski ei tehta otsuseid kunagi üksnes nende süsteemide alusel;

➢

Lepinguliste haldusmenetluste koostamiseks ja valitud finantstootele asjaomase finants -, riski- ja
raamatupidamise juhtimiseks;

2. Finantslepinguga seotud nõutavate lisateenuste haldamiseks (nt seadmete kindlustus või teenindus ja
hooldus).
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3. Teie päringutele vastamiseks ja klienditoe pakkumiseks.
4. Kliendipoolse finantslepingu rikkumisest tuleneva puuduse taastamise toetamiseks ja oma õiguste
tagamiseks, sealhulgas kohtumenetluse algatamiseks.
5. Meie tegevusele kohalduvate õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks, sealhulgas:
➢ Rahapesu ja terrorismirahastamise tõkestamise seadusest ja sanktsioonide regulatsioonist
tulenevate kliendi identifitseerimise nõuete täitmiseks:
➢ Pettuse riski identifitseerimiseks ja vältimiseks;
➢ Lisanduvate õiguslike ja reguleerivate kohustuste dokumenteerimine, nt panganduse järelevalve
ametile, maksuametile andmete avaldamine ja muud aruandlusnõuded;
6. Meie huvide ja varade kaitseks, sealhulgas:
➢
➢
➢

Ülemaailmse krediidiriski mõju jälgimiseks ja hindamiseks;
Tehniliste ja korralduslike turvameetmete paigaldamiseks ja säilitamiseks;
Siseauditite ja –juurdluste läbiviimiseks;

7. Uuringute läbiviimine, sealhulgas elektrooniliste vahendite kaudu, selleks, et veenduda Teie rahulolus
meie toodete ja teenustega;
8. Meie või teiste osapoolte pakutavate toodete ja teenuste andmetega seonduvalt Teiega ühenduse
võtmiseks;
Isikuandmete esitamata jätmine võib mõnel juhul viia tagajärjeni, et finantslepingut ei saa sõlmida ,
sealhulgas:

Seadustamine
Andmetöötluse
seaduslik alus

➢

Kui töötlemine on vajalik lepingu haldamiseks või lepingu-eelsete meetmete kasutusele
võtmiseks;

➢

Kui töötlemine on vajalik õiguslike ja reguleerivate kohustuste t äitmiseks või juriidiliste õiguste
kasutamiseks;

Lisaks ülaltoodud eesmärkidele võib andmeid deidentifitseerida, misjuhul ei ole tegemist enam
isikuandmetega, ja neid võib töödelda muudel eesmärkidel.
Selleks, et Teie andmeid töödelda, tugineme erinevatele õiguslikele alustele, sealhulgas:
1. Vajadus täita lepingueelseid meetmeid, täita ja hallata finantslepinguid ja kasutada õiguseid selle alusel;

2. Vajadus olla vastavuses juriidiliste kohustustega;
3. Vajadus järgida meie õigustatud huve, sealhulgas:
➢ Et hallata Caterpillar’s Financial Products Division’i riske ja mõjureid;
➢
➢

Et tagada meie võrgustiku ja informatsiooni turvalisus;
Et hallata ja üldiselt tegeleda ettevõtlusega ettevõttes;

➢ Et täiustada Teile pakutavaid tooteid ja teenuseid; ja
➢ Et anda Teile informatsiooni meie pakutavate toodetet ja teenuste kohta;
Kui töötlemine põhineb meie õigustatud huvide teostamisel, on Teil õigus sellisele töötlemisele igal ajal
vastu vaielda, võttes meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu. Palun arvestage, et mõnel
juhul võib see mõjutada meie võimalust pakkuda Teile rahastust.
4. Teie nõusolek. Juhul, kui me tugineme andmete töötlemisel Teie nõusolekule kui õiguslikule alusele,
võite oma nõusoleku tagasi võtta igal ajal, kasutades selleks ülaltoodud kontaktinformatsiooni.
Säilitamine
Kui kaua me Teie
andmeid säilitame?

Andmeid säilitatakse isikustatult ärisuhte kestuse jooksul, ja pärast lõpetamist nii kaua, kui meile
kohalduvate seaduste või regulatsioonide kohaselt vastavaid andmeid säilitama peab. 5-aastane õiguslik
andmete säilitamise kohustus rakendub maksuseaduse kohaselt, vastavate finantsregulatsiooni nõuete
kohaselt, ja 10-aastane säilitamiskohustus tuleneb rahapesuvastaste nõudmiste täitmisest. Võime Teie
andmeid säilitada üle 10 aasta, kui seda nõuavad seaduslikud või regulatiivsed põhjused. Juhul, kui me
töötleme Teie andmeid pärast lepingu lõppemist Teie nõusoleku alusel, võime Teie andmeid töödelda
kuni Teie nõusolek on tagasi võetud.
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Andmete
vastuvõtja
Kellega me Teie
andmeid jagame?

1.
2.

Caterpillari varustuse edasimüüjad, kes osalevad finantslepingu täitmises.
Välised teenusepakkujad, kes täidavad ülesandeid meie nimel, nagu IT-hoolduse teostajad,
andmesalvestajad, kliendiuuringute haldus, kogumise korraldus, IT tarkvara pakkujad.
3. Professionaalsed nõustajad ja konsultandid, nagu advokaadibürood, maksunõustajad, audiitorid ja
raamatupidajad.
4. Kindlustusseltsid ja maaklerid varade ja krediidi tagamiseks.
5. Kohtud ja vahekohtud kohtumenetluse korral.
6. Teised Caterpillari grupi ettevõtted õigustatud ärilistel eesmärkidel.
7. Krediidiagentuurid või pettuse tõkestamise asutused.
8. Majandusinfo bürood.
9. See teave võib olla ligipääsetav võlausaldajatele ja finantsasutustele, kes on seotud
kommertslaenudega, et toetada oma krediidiriski hindamist.
10. Valitsusasutused ja reguleerivad asutused, kui see on seadusega või meie ettevõttele kohalduvate
kohustustega ette nähtud (nt Rahandusministeerium, Finantsinformatsiooni peainspektorile seoses
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste nõuetega, Poola Keskpank seoses riikliku maksebilansiga ;
Andmekaitseameti juht seoses andmekaitse järelvalvega).
11. Pangad ja hoiuasutused seoses lepingust tulenevate tehingutega.
12. Notarile tehingu tõestamiseks, kui see on valitud lepingulise meetodi puhul asjakohane.

Rahvusvaheline
andmete
edastamine

Kõiki kogutud andmeid töödeldakse Eestis ja Poolas, siiski edastatakse teave CFSC -le kui vastutavale
töötlejale Ameerika Ühendriikides kõikidel ülalviidatud eesmärkidel, samuti IT-hoolduse ja haldusteenuse
eesmärgil.

Millal me edastame
Teie andmeid
välismaale?

Tulenevalt meie globaalsusest, võivad Teie poolt meile edastatavad andmed olla lisaks edastatud või
kättesaadavad ka meie lõplikule emaettevõttele Caterpillar Inc-le Ameerika Ühendriikides ja muude le
sidusettevõtetele ja usaldusväärsetele teenusepakkujatele teistes riikides üle maailma, sealhulgas ka
nendele, kes asuvad riikides, kus Euroopa Liidu Komisjoni hinnangul ei ole piisav andmekaitse tase.
Sidusettevõtete andmetele saab ligipääsu siit: Exhibit 21 to Caterpillar Inc.’s 10-K filing with the US
Securities and Exchange Commission.
Selliste andmete üleandmise korral rakendame asjakohaseid meetmeid, et tagada vastavus
andmekaitsenõuetega ja säilitada Teie andmete turvalisus ja kaitse, sealhulgas näiteks sõlmida Euroopa
Komisjoni poolt heakskiidetud standartsed lepingutingimused andmete üleandmiseks väljaspoole Euroopa
Majanduspiirkonda.
Võite saada lisateavet konkreetsete meetmete kohta meie globaalsest
privaatsusteatest http://caterpillar.com/dataprivacy või võttes meiega ühendust käesoleva dokume ndi
ülaosas kirjeldatud andmetel.

Huvitatud poolte
õigused
Oma õiguste
teostamine

Võite kasutada oma õiguseid juurdepääsuks, parandamiseks, ülekandmiseks, kustutamiseks ja
vastuväideteks, sealhulgas õigustatud huvi alusel toimuvale töötlemisele, esitades selleks Catepillar
Financial Services Poland sp z.o.o –le, kasutades ülaltoodud kontaktteavet, kirjaliku avalduse, millele on
lisatud juurde koopia Teie isikut tõendavast dokumendist.
Kui oleme küsinud Teie nõusoleku, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, võttes meiega
ühendust: Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o., Prosta 51, 00-838 Varssav, Poola Telefon: +48
22 44 88 701, + 372 56695505, e-post: EEAcompliance@cat.com
Turunduspakkumiste saamiseks antud nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta meie võimalust pakkuda Teile
rahastust.
Huvitatud isikutel on õigus esitada kaebus asjakohasele Isikuandmete kaitse büroo reguleerivale asutusele
(www. giodo.gov.pl) või vastava liikmesriigi andmekaitseasutusele.

Lisainformatsioon

Teabe saamiseks Teie isikuandmete töötlemise kohta meie veebilehel või kliendi andmete kait set
puudutava korporatsiooni lähenemise kohta, mida rakendavad kõik Caterpillari grupi ettevõtted, palun
külastage meie veebilehte: https://www.catfinancial.com/pl_PL/lega l-notices/data-privacy.html. Kõik
käesolevas teatises tehtavad muudatused avaldatakse veebilehel, samuti, kui nõutud, teavitatakse
kirjalikult.
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