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EESMÄRGID ja AVALIKUSTATAV TEAVE 
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA tänab teid, et huvitute Mobil 1™ 
allalaaditavate meelelahutusrakenduste kampaaniast („kampaania“).Teie 
privaatsus on meile oluline ja me soovime, et te mõistaksite meie külastajatelt 
andmete kogumise ja nende andmete kasutamisviise. 
See privaatsusavaldus kehtib kampaania kaudu kogutud andmete kohta. 
Osalemine on vabatahtlik ja reguleeritud selle privaatsusavalduse ja üldiste 
tingimustega. 

ISIKUANDMED 
Teie poolt meile edastatud isikuandmeid kasutavad ExxonMobil Petroleum and 
Chemical BVBA ja ExxonMobili tütarettevõtted üle Euroopa (edaspidi ühiselt 
„ExxonMobil“) ja/või lepingulised ettevõtted ainult selle kampaania 
eesmärkidel. 
You Selle kampaania raames võite külastada eri veebisaite, millele kehtivad 
erinevad privaatsuspoliitikad ning seega soovitame teil tutvuda iga veebisaidi 
poliitikaga. 

ANDMED JA KASUTUSOTSTARVE 
Kui te külastate meie kampaaniaga seotud veebisaiti, koguvad meie 
veebiserverid automaatselt andmeid, mis võimaldavad saidikülastuse ajal teie 
brauseriga suhelda. Me kasutame ka Google Analyticsit, et jälgida koondatud 
statistilisi andmeid nagu saidi külastuste arv, külastajate valitud saidi osad, IP-
aadress (internetiteenuse pakkuja poolt teie arvutile määratud 
internetiaadress), domeeni tüüp, brauseri tüüp (nt Firefox, Chrome, Edge või 
Internet Explorer), kuupäev ja kellaaeg. Me kasutame neid andmeid 
statistilistel eesmärkidel, mis aitavad meil veebisaiti kujundada ja hallata ning 
kampaaniat mõõta ja täiustada. Need andmetüübid ei avalda isikuandmeid, 
mis võimaldaks meil konkreetsete külastajate isikut tuvastada ja nende 
asukohta määrata. 
Isikuandmete (st konkreetse isiku tuvastamist võimaldavatee andmete nagu 
nimi, aadress, telefoninumber, sõiduki numbrimärk, meiliaadress, sünniaeg) 
kogumine ja kasutamine mõjutavad eraelu puutumatust. Kui otsustate oma 
külastuse ajal kampaaniale registreeruda, esitate meile oma isikuandmeid. 
Registreerumise ajal saadud isikuandmeid kasutatakse vaid selle kampaania 
eesmärkidel, et võimaldada meil anda teile ligipääsu eri veebisaitidele, 
lehekülgedele ja sisule ning teile meili kaudu preemiat määrata ja saata. Vahel 
võib vaja minna teie kontaktteavet, mistõttu on võimalik, et võtame teiega 
ühendust ja küsime teie taotlusega seotud lisateavet, nagu on kirjeldatud 
kampaaniatingimuste jaotistes 4 ja 5. 
Selle kampaania eesmärkidel meile antud isikuandmeid hoitakse kampaania 
lõpuni ja pärast seda 18 kuud halduseesmärkidel nagu preemiate tõendamine, 
pettusekontroll jne. 
Kui märgite kampaanias osalemiseks registreerumisel ruudu, et teid 
teavitataks ExxonMobili värskendustest, hoiab ExxonMobil teie andmeid ning 



aeg-ajalt saadame teile turundusmaterjali ja uudiseid, mida peame teie jaoks 
huvipakkuvaks, kuni otsustate nende saamisest loobuda. 

Kui te ei soovi selliseid teateid saada või kui soovite nende saamisest loobuda, 
siis me katkestame või lõpetame nende saatmise. 

Nagu allpool andmeedastuse jaotises selgitatud, me ei jaga, rendi ega müü 
isikuandmeid kolmandatele osapooltele, et nad saaksid teile oma tooteid ja 
teenuseid reklaamida. 

ALAEALISTE ANDMED 
Kuigi kampaania võib alaealistele huvi pakkuda, ei soovi ExxonMobil 
kampaania kaudu alla 18-aastaste isikute isikuandmeid koguda. 

ANDMEEDASTUSED 
Internetisuhtluse korral ja teile muul viisil teabe, toodete ja teenuste saatmisel 
satuvad teie isikuandmed ka kolmandate osapoolte kätte, kuid ExxonMobil ei 
müü ega jaga teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, et nad saaksid teile 
oma tooteid ja teenuseid reklaamida. 
Me suuname oma toiminguid teistele ettevõtjatele ja isikutele. Sealhulgas on 
näiteks tellimuste ja saadetiste täitmine, kirjade ja meilide saatmine, 
kliendilistidest korduva teabe eemaldamine, andmeanalüüs, turundusabi 
pakkumine, krediitkaardimaksete töötlemine ja klienditeenuste pakkumine. 
Neil on ligipääs oma tööülesannete täitmiseks vajalikele isikuandmetele, kuid 
nad ei tohi neid muul eesmärgil kasutada. 
Me võime teie kohta kogutud isikuandmeid edastada muudesse riikidesse kui 
need, kus andmed algselt koguti. Neil riikidel ei pruugi olla samu 
andmekaitseseadusi nagu riigis, kus te oma andmed algselt esitasite. Teie 
andmete teistesse riikidesse edastamisel kaitseme neid selles 
privaatsusavalduses kirjeldatud viisil. Andmete kampaaniale registreerumisel 
ja selle privaatsusavalduse tingimustega nõustumisel annate oma nõusoleku 
nendeks andmeedastusteks, sh selles privaatsusavalduses kirjeldatud 
riikidevaheliseks andmeedastuseks. 

TUNDLIK TEAVE 
ExxonMobil ei soovi koguda meie kampaania külaliste tundlikku teavet, kui 
seda ei nõua seadus. Tundlik teave sisaldab erinevaid andmetüüpe, mis on 
seotud järgmisega: rass või etniline päritolu, poliitilised arvamused, usulised 
või muud sarnased uskumused, füüsiline või vaimne tervis, seksuaalelu ja 
karistusregister. Me soovitame sellist tundlikku teavet meile mitte edastada. 

TEIE ÕIGUSED 
Kui elate põhjalike isikuandmete puutumatust käsitlevate seadustega riigis, 
võivad kogutud andmetega seoes kohalduda teatud õigused, sealhulgas õigus 
teada ja näha, milliseid isikuandmeid töödeldakse, õigus ekslikke isikuandmeid 
parandada või kustutada ja õigus isikuandmete töötlemise nõusolekut tagasi 
võtta. 
Te võite taotleda oma isikuandmete eemaldamist või muutmist, võttes meiega 
ühendust allpool nimetatud viisidel. Seejärel teeme teie taotluse täitmiseks 
mõistlikke jõupingutusi. 

ÜHENDUSE VÕTMINE EXXONMOBILIGA 
Kui teil on küsimusi privaatsusavalduse sisu või isikuandmete töötlemise kohta, 
võtke ühendust ExxonMobili andmekaitse bürooga, kasutades alltoodud 



kontaktteavet. Oleks hea, kui saaksite meile teatada konteksti, miks te meile 
oma isikuandmeid jagasite, näiteks selle kampaaniaga seoses. 

ExxonMobil Global Services Company 

Saaja: Data Privacy Office 

Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

Ühendkuningriik 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com 

KASUTUSTINGIMUSED, TEATED JA PARANDUSED 
Kui soovite külastada kampaaniaga seotud veebilehti ja edastada selle 
kampaaniaga seoses oma isikuandmeid, kohaldatakse iga vaidluse suhtes seda 
privaatsusavaldust ja meie üldiseid kasutustingimusi, sh kahjutasupiirangud, 
vaidluste lahendamine ja seaduse sätete kohaldamine. Me jätame endale 
õiguse seda avaldust igal ajal ilma etteteatamata muuta, kui ei ole sätestatud 
teisiti. 
Ebatõenäolisel juhul, kui muudame privaatsusavaldust kampaaniaperioodi ajal, 
postitame muudatused sellel lehel ja värskendame muutmiskuupäeva 
privaatsusavalduse ülaosas. 
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