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VEEBILEHE KASUTAMINE, KÜPSISED JA VASTUTUSE 
VÄLISTAMINE  

Käesolevates tingimustes esitatud privaatsusteatis (punktid 1 – 8) kirjeldab Novo Nordisk A/S 
(Eesti filiaal), registrikood 10190007, või Novo Nordisk A/S kontserni (edaspidi Novo Nordisk 
või meie) poolt Teie kui veebilehe kasutaja kohta isikuandmete töötlemise põhjuseid ja viise. 
Käesolevad tingimused täiendavad Novo Nordiski kontserni üldisi eeskirju ja kohalikul tasandil 
kehtestatud isikuandmete töötlemise teadet. Kohalikul tasandil kehtestatud isikuandmete 
töötlemise teade on kättesaadav siit. Käesolevate tingimuste punkt 9 kirjeldab küpsiste 
kasutamist sellel veebilehel. 
Tutvustame sellel veebilehel oma ettevõtet, tooteid ja teenuseid. Me ei vastuta sellel veebilehel 
esitatud informatsiooni õigsuse või täielikkuse eest. Vastutuse välistamise täpsem ulatus on 
sätestatud käesolevate tingimuste punktis 10.  
 

1. Kes me oleme? 
Teie isikuandmete töötlemise eest vastutav ettevõte äriühing (vastutav töötleja) on: 

Novo Nordisk A/S (Eesti filiaal) 
Paldiski mnt. 29 
10612 Tallinn, Eesti 
infoee@novonordisk.com 
+372 6675050 

Te saate alati võtta ühendust Novo Nordiskiga äriühingu Eesti filiaali kaudu e-posti aadressil 
infoee@novonordisk.com, esitades küsimusi või märkides ära oma mured seoses sellega, 
kuidas me Teie isikuandmeid töötleme. 
 

2. Kuidas ja millisel õiguslikul alusel töötleme Teie isikuandmeid? 
Me kogume Teie isikuandmeid käesoleva veebilehe kaudu. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, 
mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi 
saavutamiseks.  
Õigustatud huvi 
Me töötleme Teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse 
artikkel 6(1)(f)) erinevatel eesmärkidel: 

- Teie pöördumistele ja päringutele vastamiseks; 
- Teie kasutajakogemuse personalseerimiseks; 
- veebilehekülje analüüsimiseks ja tulemuste mõõtmiseks; 
- veebilehe turvalisuse tagamiseks; 
- võimalike õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. 

http://www.novonordisk.ee/content/dam/Estonia/AFFILIATE/www-novonordisk-ee/Contacts/Documents/isikuandmete-t%C3%B6%C3%B6tlemise-teade.pdf
http://www.novonordisk.ee/content/dam/Estonia/AFFILIATE/www-novonordisk-ee/Contacts/Documents/isikuandmete-t%C3%B6%C3%B6tlemise-teade.pdf
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Kõiki isikuandmeid, mida olete meile esitanud seoses päringu esitamisega, võime kasutada 
päringutele vastamiseks, Teiega ühenduse võtmiseks ja andmete hoiustamiseks meie 
andmebaasis. 
Juriidiline kohustus 
Me töötleme Teie isikuandmeid meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikkel 6(1)(c)) järgmisel eesmärgil: 

- kõrvaltoimete ja kvaliteediprobleemide tuvastamiseks ja jälgimiseks; 
- teiste võimalike juriidiliste kohustuse täitmiseks. 

Kui see on nõutud õigusaktides (näiteks ravimiohutuse järelevalvega seoses), võib meil olla 
kohustus esitada Teie isikuandmeid ametiasutustele. Teie andmeid ei kasutata mis tahes muudel 
eesmärkidel. Ravimohutusega seotud isikuandmete töötlemise kohta saab täiendavat 
informatsiooni siit.  
 

3. Milliseid andmeid töötleme? 
Me kogume käesoleva veebilehe kaudu ja töötleme järgmisi isikuandmeid: 

a) isiku tuvastamist võimaldavad isikuandmed; 
b) külastajate koondstatistika. 

Me ei ühenda külastajate koondstatistikat isiku tuvastamist võimaldavate andmetega. 
Isiku tuvastamist võimaldavad andmed 
Isiku tuvastamist võimaldavateks andmeteks on Teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, 
Terviseameti registrikood või muu informatsioon koos eelnimetatud andmetega. Nimetatud 
andmeid saame otse Teilt, kui esitate meile pöördumisi või päringuid.  
Teatud juhtudel oleme kohustatud töötlema Teie isikuandmeid. Meie veebilehe teatud osadesse 
sisse logimiseks võib olla vajalik enda registreerimine. Võime küsida andmeid näiteks Teie 
vanuse ja eriala kohta, et mõista paremini Teie külastuse eesmärki ja muuta meie veebilehe 
kasutamise kogemust paremaks. 
Teie tuvastamist võimaldavate andmete küsimisel teavitame Teid alati, miks ja kuidas selliseid 
andmeid töötleme, välja arvatud juhul, kui see ei ole asjaoludest tulenevalt ilmne. 
Külastajate koondstatistika 
Kui külastate meie veebilehte, kogume automaatselt üldiseid andmeid Teie arvuti ja asukoha 
kohta ning veebilehe kohta, millelt meie lehele tulite. Hoiustame kõiki automaatselt kogutud 
andmeid koondatult ja viisil, mis ei võimalda neid kasutada Teie tuvastamiseks. Tegemist on 
koondandmetega, mille alusel saame teavet selle kohta, kust meie külastajad tulevad, mida meie 
lehel vaatavad ja valivad ning millistel lehtedel kõige rohkem aega veedavad. 
Automaatselt kogutavad andmed: 
·         esimese osapoole küpsiste tugi (kas lubate meil oma arvutisse küpsise paigaldada); 
·         külastaja ID (saame küpsise kaudu, kui lubate selle oma arvutisse paigaldada); 
·         saatja (ehk milliselt veebilehelt tulite, nt www.google.com); 
·         külastuse kuupäev ja kellaaeg; 
·         piirkondlikud ja keelevalikud (määramaks, millises riigis Te asute); 

http://www.novonordisk.ee/content/dam/Estonia/AFFILIATE/www-novonordisk-ee/Contacts/Documents/teave-ravimiohutusega-seotud-isikuandmete-t%C3%B6%C3%B6tlemise-kohta.Novo-Nordisk.pdf
http://www.novonordisk.ee/content/dam/Estonia/AFFILIATE/www-novonordisk-ee/Contacts/Documents/teave-ravimiohutusega-seotud-isikuandmete-t%C3%B6%C3%B6tlemise-kohta.Novo-Nordisk.pdf
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·         operatsioonisüsteem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android jne); 
·         brauser ja selle versioon (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari jne); 
·         ekraani resolutsioon (1280x1024, 1024x768 jne); 
·         JavaScripti tugi; 
·         Java tugi; 
·         IP-aadress (arvuti aadress internetis); 
·         kuvatava lehe nimi; 
·         kuvatava lehe URL. 
 

4. Isikuandmete eriliikide töötlemine 
Me ei töötle  eriliigilisi isikuandmeid Teie tervise, etnilise päritolu, usuliste tõekspidamiste, 
poliitiliste vaadete jne kohta. Erandjuhtudel, kui peaks tekkima vajadus või kohustus koguda 
Teie kohta eriliigilisi isikuandmeid, järgime selle käigus rangelt isikuandmete kaitse õigusest 
tulenevaid kohustusi. 
 

5. Laste kaitsmine 
Laste privaatsuse kaitsmine on oluline. Me ei töötle  laste (laps on defineeritud kui alla 18-
aastane isik) isikuandmeid ilma nende vanema või eestkostja nõusolekuta. Lapsed EI TOHI 
esitada meile isikuandmeid ilma oma vanema või eestkostja selgesõnalise nõusolekuta. 
Vajadusel teavitame lapsi, et nad ei tohi isikuandmeid meile esitada. Kui Teie laps on enda 
kohta isikuandmeid esitanud ja Te soovite lasta need eemaldada, võtke meiega ühendust 
infoee@novonordisk.com 
 

6. Kuidas tagame Teie isikuandmete turvalisuse? 
Töötleme käesoleva veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid ainult käesolevas 
privaatsusteatises sätestatud  ulatuses. Mitte mingil juhul ei müü me kogutud andmeid mis tahes 
põhjusel kolmandatele isikutele. 
 

7. Kuidas me Teie isikuandmeid jagama? 
Võime Teie andmeid jagada järgmistele isikutele:  

- teenuseosutajatele või teistele lepingupartneritele, kes abistavad meie ettevõtet (nt 
konsultandid, IT-teenuse pakkujad, finantsasutused, advokaadibürood); 

- ametiasutustele, õiguskaitseorganitele ja menetlusosalistele, kui oleme selleks 
juriidiliselt kohustatud; 

- teistele Novo Nordiski kontserni kuuluvatele ettevõtetele. Oleme kehtestanud 
ettevõttesisesed poliitikad, mis tagavad andmete piisava kaitse hoolimata sellest, kus 
Teie andmed Novo Nordiski kontsernis asuvad; 

- kolmandatele isikutele seoses meie ettevõtte või selle osade müümise või 
likvideerimisega; 
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- kolmandatele isikutele meie õigustatud huvi alusel. 
 

8. Külastaja õigused 
Teil kui andmesubjektil, on üldiselt järgmised õigused, arvestades isikuandmete kaitse õigusest 
tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel: 

- õigus taotleda juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele; 
- õigus saada koopia oma isikuandmetest struktureeritud, sageli kasutataval ja 

masinloetaval kujul;  
- õigus lasta oma isikuandmeid ajakohastada või parandada juhul, kui Teie isikuandmed 

on ebaõiged; 
- õigus lasta oma isikuandmed kustutada või hävitada, v.a. juhul, kui me võime sellest 

õiguspäraselt keelduda;  
- õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise peatamist või piiramist; 
- õigus nõuda isikuandmete ülekandmist.  

Te võite esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse selle kohta, kuidas me töötleme Teie 
isikuandmeid (aadress Tatari 39, 10134 Tallinn; e-mail: info@aki.ee; tel: +372 627 4135; 
veebileht: www.aki.ee). Kaebuse võite esitada ka kohtule, kui leiate et Teie isikuandmeid on 
töödeldud ebaseaduslikult või muul viisil Teie õigusi rikkudes.  
Võtke meiega ühendust punktis 1 kirjeldatud viisil, kui Teil on küsimusi või taotlusi nende 
õigustega seoses.  
 

9. Küpsiste kasutamine 
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehe server paigaldab Teie arvutisse või mobiilsesse 
seadmesse. Selle sisu võtab vastu ja loeb ainult vastav server. Iga Teie brauserisse paigaldatud 
küpsis on kordumatu ning sisaldab teatud anonüümset teavet, näiteks kordumatut 
identifikaatorit, veebilehe nime ning märke ja numbreid. Tänu sellele on veebilehel võimalik 
meelde jätta Teie eelistused, näiteks valitud keel. 
Kasutame küpsiseid, mis on vajalikud meie veebilehel liikumiseks ja teatud põhifunktsioonide 
toimimiseks. Küpsiste abil saame meelde jätta Teie eelistused ja parandada oma veebilehe 
funktsionaalsust. Samuti kasutame küpsiseid oma veebilehe toimimise parandamiseks, et 
tagada Teile parem kogemus selle kasutamisel. 

- Rangelt vajalikud küpsised on vajalikud veebilehel liikumiseks ja funktsioonide 
toimimiseks. 

- Funktsionaalsed küpsised salvestavad andmeid Teie tehtud valikute kohta ja 
võimaldavad meil veebilehte Teie eelistustele suunata. 

- Analüütilisi küpsiseid kasutame kõigil Novo Nordiski veebilehtedel ettevõttesisestel 
eesmärkidel, et pakkuda Teile paremat kasutajakogemust. Nende küpsiste kaudu saadud 
teave aitab meil mõista, kuidas külastajad meie veebilehti kasutavad, et saaksime selle 
sisu paremaks muuta. 

Rohkem teavet küpsiste kohta leiate siit.  
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10. Vastutusest loobumine 
Informatiivne otstarve 
Käesoleval veebilehel esitatud teave on mõeldud ainult informatiivseks otstarbeks. Veebilehel 
ei ole esitatud mis tahes nõuandeid ega soovitusi ja sellest ei tohi lähtuda mis tahes otsuste ega 
tegevuste teostamisel. Soovitame veebilehe sisu mis tahes konkreetse aspekti kohaldatavuse 
osas konsulteerida vastava ala professionaalse nõustajaga. Eelkõige ei moodusta sellel 
veebilehel esitatud mis tahes teave kutset ega pakkumist investeerida või kaubelda Novo 
Nordiski väärtpaberitega. Lisaks on veebilehel esitatud piiratud teavet haiguste ja nende ravi 
kohta. Sellise teabe eesmärk ei ole meditsiinilise nõu andmine ja see ei asenda tervishoiutöötaja 
nõuandeid. Kui Teil on või kahtlustate mis tahes terviseprobleeme, pidage nõu oma perearsti 
või mõne teise kvalifitseeritud tervishoiuteenuse pakkujaga. 
„Nagu on“ esitatud teave 
Selle veebilehe teave on esitatud „nagu on“ ning Novo Nordisk ei anna esitatud teabe suhtes 
mis tahes otseseid ega kaudseid garantiisid, muuhulgas kaudseid garantiisid sellise teabe 
turustatavuse, teatud eesmärgiks sobivuse ega rikkumise puudumise osas. Novo Nordisk ei 
anna mis tahes garantiisid teabe terviklikkuse, täpsuse, ajakohasuse, kättesaadavuse, 
funktsionaalsuse ega kohaldatavatele seadustele vastavuse osas. Veebilehe kasutamisel 
nõustute riskiga, et esitatud teave võib olla puudulik või ebatäpne ega pruugi vastata Teie 
vajadustele ega nõuetele. 
Vastutusest loobumine 
Novo Nordisk ja meie veebilehe sisu pakkujad ei vastuta mis tahes kahjude ega kahjustuste 
eest, mis on tingitud selle veebilehe kasutamisest või suutmatusest seda kasutada või Teie 
tuginemisest sellel veebilehel esitatud teabele. Novo Nordisk loobub täielikult vastutusest 
seoses otseste, kaudsete, juhuslike, tulenevate, karistuslike ja eri- või muude kahjudega, 
kaotatud võimaluste, kaotatud kahjumi või mis tahes muude kahjude või kahjustustega. See 
hõlmab ka kahjustusi ja mis tahes viiruseid, mis võivad mõjutada Teie arvuti seadmeid. 
Lingid teistele veebilehtedele 
Sellel veebilehel on esitatud linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu ja mida ei kontrolli Novo 
Nordisk. Juhime tähelepanu, et me ei vastuta ega kontrolli selliste veebilehtede 
privaatsuspoliitikaid. Käesolevat privaatsusteatist kohaldatakse ainult selle veebilehe kaudu 
kogutud andmetele. Soovitame tungivalt tutvuda kõigi selliste veebilehtede 
privaatsusteatistega, mida Te külastate ja mis koguvad isiku tuvastamist võimaldavaid 
andmeid. 
Meie lingid teistel veebisaitidel 
Novo Nordisk ei kontrolli ega ole teadlik veebilehtedest, millel on esitatud lingid meie 
veebilehtedele. Novo Nordisk ei vastuta selliste veebilehtede sisu eest ega kontrolli andmeid, 
mida kasutajad sellistel veebilehtedel esitada võivad. 
Muudatused 
Novo Nordiskil on õigus muuta, kohandada, asendada ja kustutada oma veebilehtede mis tahes 
sisu ning piirata neile ligipääsu või peatada selle veebilehe pakkumine mis tahes ajal oma 
äranägemise järgi. 
Autoriõigus ja veebilehe sisu kasutamine 
Selle veebilehe sisu on Novo Nordiski omand ja see on kaitstud autoriõigust käsitlevate 
õigusaktidega. Veebilehel esitatud kaubamärgid, teenindusmärgid, kaubanimed, logod ja tooted 
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on kaitstud üle kogu maailma ning neid ei tohi kasutada ilma Novo Nordiski eelneva kirjaliku 
nõusolekuta. Võite selle veebilehe sisu alla laadida, aga kasutada ainult isiklikel 
mittekaubanduslikel eesmärkidel. Sisu mis tahes muutmine või edasine reprodutseerimine ei 
ole lubatud. Sisu ei või kopeerida ega kasutada mis tahes muudel viisidel. 
Kohaldatav õigus 
Teie sellele veebilehele juurdepääsule ja kasutamisele ning selle sisule kohaldatakse ja selle 
tõlgendamisel lähtutakse Taani seadustest. 
 
11. Kontaktandmed 
Kui Teil on küsimusi selle privaatsuse, küpsiste ja vastutuse välistamise dokumendi kohta, 
soovite teavet Teie kohta kogutud isikuandmete kohta või Teil on mis tahes küsimusi Teie 
isikuandmete kasutamise kohta Novo Nordisk poolt, võtke meiega ühendust e-posti aadressil 
infoee@novonordisk.com või telefoni teel numbril +372 667 5050. 
 
 


