T. ROWE PRICE
ISIKUANDMETE KAITSE
PÕHIMÕTTED (EMEA)
Nendes isikuandmete kaitse põhimõtetes kasutatud „meie”, „meid” või „T. Rowe Price” viitav ad s elle
dokumendi lõpus välja toodud T. Rowe Price’i ettevõtetele kui vastutavatele töötlejatele. Need
isikuandmete kaitse põhimõtted käsitlevad väljaspool T. Rowe Price’i tegutsevate üksikisikute
(nendes põhimõtetes „teie“ või „te“) andmete kogumist ja kasutamist T. Rowe Pric e’is. S aame t eie
isikuandmeid erinevatel viisidel, näiteks seoses meilt saadud toote või teenusega v õi kui k ülas tat e
meie veebisaite. Lisaks võime saada andmeid siis, kui esindate t eist isikut või et tev õtet, näit ek s
töötate ettevõttes, kes on meie klient, teenusepakkuja või lepingupool.
Nendes isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse meie kogutavate isikuandmet e kat egooriaid,
kuidas me isikuandmeid kasutame, kellega neid jagame ja kuidas neid kaitseme ning t eie juriidilisi
õigusi. Lugege järgnev hoolikalt läbi, sest siin me selgitame teile oma põhimõtteid ja tavasid seoses
teie isikuandmetega ja kuidas me neid andmeid käsitleme. Mõiste „isikuandmed” t ähendab t eavet,
mis (kas eraldi või koos muu olemasoleva teabega) võimaldab teid identifitseerida ük sikisikuna v õi
otseselt või kaudselt tuvastada.

Isikuandmete kategooriad
Isikuandmed, mida kogume, kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:
▪ Isikuandmed nagu nimi ja hüüdnimi, sugu, sünnikuupäev, vanus, passi andmed, valitsuse
väljaantud numbrid ja identifitseerimisdokumendid, fotod, allkiri, rahvus ja ametialased v olit used
või taust;
▪ kontaktteave nagu postiaadress, e-posti aadress ning telefoni-, faksi- ja mobiilinumbrid;
▪ tööandja/ettevõtte teave nagu ettevõtte nimi ja teie ametikoht, ettevõtte asukoht ja teie
kohustused;
▪ suhtlus ja suhtlusega seotud teave, näiteks suhtlus meiega salvestatud telefoniliinil, e -post i t eel
või muul viisil ning korraldatud või planeeritud kõnede ja kohtumiste märkmed;
▪ tehingutega seotud teave, näiteks tehingu üksikasjad, juhised, meie pakutud invest eerimisf ondi
või muu konto nagu panga või hoolduskonto kontonumbrid;
▪ f inantsteave ja kontrolli käsitlev teave nagu rahastamisallikad, andmed, mis o n saadud s eoses
nõuetekohase rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamisega, põhimõt tega
„tunne oma klienti“ seotud tegevused, riiklike nimekirjade kontrollid ning sarnased
(tausta)kontrollid;
▪ andmed, mis on seotud nõuetele vastavuse küsimustega nagu andmesubjekti de t aotlused ja
toetavad dokumendid, kaebused, uurimised, intsidentide ük sikasjad ning t aolis te k üsimust e
lahendused;
▪ erikategooriasse kuuluvad isikuandmed nagu teie rass, rahvuskuuluvus, poliitilised vaated,
religioossed või filosoofilised uskumused, ametiühingutesse kuulumine, tervisega seotud andmed,
seksuaalelu või sättumus, süüdimõistvad kohtuotsused ja kriminaalkuriteod;
▪

tehniline teave, mida kogutakse siis, kui kasutate meie veebisaite, sh IP-aadress, teie
logimisandmed, veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tunnus, asukoha ja ajavööndi säte,
veebilehitseja lisandmoodulite tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm, lehe
reageerimisajad ja allalaadimise tõrked;
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▪

teave teie külastuse kohta, sh veebisaidid, mida külastate enne meie veebisait i ning tooted ja
teenused, mida vaatasite või otsisite, külastuste arv, külastuste pikkus teatud lehtedel, vaadatud
lehed, teave lehel tehtud toimingute kohta (nt kerimine, klõpsatused ja hiirega üle liikumine) ning
meetodid, mida kasutati lehelt lahkumiseks, ning sarnane teave täiendava sisu kohta, millele
pääseb juurde veebisaidi lehtedelt (nt dokumentide avamine või printimine või teave selle kohta,
milliseid videoid ja kui kaua), ning

▪

eelistused ja vaated nagu turustamisega seotud eelistused, eelistatud k eel ja meiega jagat ud
vaated.

Võime koguda isikuandmeid teilt otse või saada neid teiselt osapoolelt, näiteks teie tööandjalt. Lis aks
võime koguda isikuandmeid teistest avalikult või kaubanduslikult kättesaadavatest allikates t. Võime
luua teie kohta isikuandmeid, näiteks märkusi teiega peetud suhtlusest või teie tehingute s alvest usi.
Kui külastate meie veebisaite, võime andmete kogumiseks kasutada küpsiseid ja muid tehnoloogiaid.
Töötleme kõiki andmeid, mida saame teilt või muudest allikatest v õi mida loo me is e, k ooskõlas
käesolevate isikuandmete kaitse põhimõtetega. Lisateavet selle kohta, kuidas me küpsiseid
kasutame, leiate meie küpsistepoliitikast.
Mõnel juhul võite anda meile mõne teise isiku andmeid. Sel juhul võite seda teha ainult siis, kui teil on
selle inimese luba meile seda teavet anda ja et me võime seda kasutada kooskõlas nende
isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Kuidas me isikuandmeid kasutame
Me kasutame isikuandmeid, mida me teilt ja teie kohta kogume mitmel eesmärgil ning kooskõlas ühe
või mitme õigusliku alusega, nagu on kirjeldatud alljärgnevalt.
Eesmärk

Õiguslik alus

Et pakkuda ettevõttele, mida esindate, (või
otse teile) soovitud tooteid või teenuseid, sh
teatud taustakontrollide tulemusi.

Selline töötlemine on vajalik, et tagada vastavus juriidilistele
nõuetele, täita lepingulisi kohustusi ja/või reageerida tõhusalt
teie taotlustele osana meie õigustatud huvidest.

Et teostada nõuetekohast rahapesuvastast
võitlust ja tõkestada terrorismi rahastamist,
põhimõtte „tunne oma klienti“ tegevusi,
riiklike nimekirjade kontrolle ning sarnaseid
(tausta)kontrolle.

Selline töötlemine on vajalik, et tagada vastavus juriidilistele
nõuetele, täita lepingulisi kohustusi ja/või seoses meie
õigustatud huvidega hallata riske.

Et käsitleda teie päringuid ja taotluseid, sh et
tuvastada teid, kui te meiega ühendust
võtate.

Meie õigustatud huvides on töödelda isikuandmeid, et pakkuda
teile kohandatud vastused teie päringutele ja taotlustele ning et
täita oma kohustusi seoses meie teenusega.

Et säilitada sisedokumente ja hallata meie
suhteid teiega.

Meie õigustatud huvides on säilitada kirjeid teie
isikuandmetega ja neid vajadusel värskendada. Samuti on
meie õigustatud huvides säilitada teiega peetud kirjavahetust.

Et hallata oma riske ja juriidilisi õigusi ning
tuvastada ebaseaduslikku tegevust.

Selline töötlemine on vajalik, et tagada vastavus juriidilistele
nõuetele ja/või seoses meie õigustatud huvidega hallata ris k e,
mis võivad ettevõtet ohustada, või selleks, et juriidilisi õigusi
kasutada või kaitsta.

Et vastata õiguslikele ja regulatiivsetele
nõuetele,
sh
andmete
avalikustamine
regulatiivsetele või maksuasutustele.

Selline töötlemine on vajalik juriidilistele nõuetele vastavuse
tagamiseks.

Et teavitada teid oma toodete või teenustega
seotud muudatustest.

Meie õigustatud huvides on töödelda isikuandmeid, et
teavitada teid oma toodete või teenustega seotud
muudatustest. Mõnel juhul on meil vaja sellisel viisil teavet
töödelda, et tagada vastavus seadustega, milles on sätestatud,
et peame muudatustest teavitama.
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Eesmärk

Õiguslik alus

Et
saaksite
tellida
ja
jälgida
teile
huvipakkuvaid tooteid või teenuseid ning et
kasutada
seda
teavet
teile
tellitud
materjalide edastamiseks.

Meie õigustatud huvides on töödelda isikuandmeid, et pakkuda
teile tellitud teenuseid, täita oma kohustusi seoses meie
teenustega ning pakkuda teile kohandatud vastuseid teie
päringutele ja taotlustele.

Et pakkuda teile teavet meie toodete ja
teenuste kohta (eeldusel, et olete sellega
nõustunud, kui teilt seda küsiti).

Me küsime teie nõusolekut enne teie andmete töötlemist sel
viisil, kui see on nõutud. Lisaks anname teile võimaluse oma
nõusoleku tagasi võtmiseks (loobumiseks), näiteks igas ekirjaga saadetavas turundusteates.

Et
võimaldada
teile meie veebisaidil
registreerumist ja selle haldamist.

Selline töötlemine on vajalik selleks, et tagada vastavus mei l e
kohalduvatele juriidilistele nõuetele, täita oma lepingulisi
kohustusi ja/või reageerida tõhusalt teie taotlustele osana mei e
õigustatud huvidest.

Et meie veebisaitide sisu esitatakse kõige
tõhusamal viisil teie ja teie arvuti jaoks.

Meie õigustatud huvides on töödelda isikuandmeid, et tag ad a
teile tõhusalt toimiv veebisait.

Et võimaldada teil osaleda küsitlustes ja
meie
veebisaitide
interaktiivsetes
funktsioonides.

Meie õigustatud huvides on töödelda isikuandmeid, et
võimaldada teil osaleda küsitlustes ja meie veebisaitide
interaktiivsetes funktsioonides.

Et töödelda teie isikuandmeid, kui seda on
vaja meie veebisaitide ja elektrooniliste
süsteemide
ohutuse
ja
turvalisuse
tagamiseks.

Meie õigustatud huvides on jälgida oma veebisaitide ja
elektrooniliste süsteemide kasutamist, et tuvastada ja
ennetada pettust, muid kuritegusid ning väärkasutamist. Mõnel
juhul on meil vaja teavet sellisel viisil töödelda, et tagada
vastavus seadustega, milles on sätestatud, et peame tagama
oma veebisaitide ja elektrooniliste süsteemide ohutuse ja
turvalisuse.

Et võimaldada teil registreerida ja osaleda
konverentsidel ja sarnastel üritustel, mida nii
reaalses kui ka virtuaalses elus korraldame.

Meie õigustatud huvides on töödelda isikuandmeid, et tag ad a
ürituste haldamine ja administreerimine.

Et ühildada saadud ja kogutud teavet
eesmärgiga mõista teie huvisid ja eelistusi
ning pakkuda teile paremini kohandatud
kogemust.

Meie õigustatud huvides on jälgida teie eelistusi, mida saame
tuletada teie sirvimiskäitumisest või muust suhtlusest teie või
ettevõttega, et saaksime isikupärastada oma suhtlust teiega ja
täita paremini teie või teie ettevõtte vajadusi, eeldusel et see
on kooskõlas teie turundusvalikutega.

Et säilitada ajakohane liitumisest loobumise
loend, et me ei võtaks teiega tahtmatult
ühendust, kui olete meil palunud teiega
ühendust mitte võtta.

See on meie õigustatud huvides, sest vastavalt heale
turundustavale o leme kohustatud töötlema isikuandmeid, et
säilitada asjakohane liitumisest loobumise loend ja tagada, et
me ei võtaks teiega ühendust, kui olete meil palunud seda
mitte teha. Pange tähele, et kui loobute turundusmaterjalide
saamisest, võime siiski saata teile olulist teavet seoses teie
kontodega meie juures. Mõnel juhul peame sellisel viisil teavet
töötlema, et tagada vastavus seaduste või lepinguliste
kohustustega.

Et kujundada oma tooteid ja teenuseid ning
et aidata meil välja töötada uusi teenuseid ja
tooteid.

Meie õigustatud huvides on töödelda isikuandmeid, et
arendada oma tooteid veel tõhusamalt ja täiustada oma
pakkumisi ettevõttena.

Et hallata tõhusalt oma ettevõtet, näiteks
seoses
teenusepakkuja
kontrollimise,
rahanduse,
turvalisuse, infotehnoloogia,
füüsilise taristu ja ettevõtte auditiga.

Selline töötlemine on vajalik, et tagada vastavus juriidilistele
nõuetele, täita lepingulisi kohustusi ja/või seoses meie
õigustatud huvidega hallata oma ettevõtet ja riske.

Et hallata ja jälgida meie valduseid ning
võimaldada neile juurdepääsu, näiteks läbi
sisetelevisiooni, külastajate salvestuste ja
juurdepääsu võimaldavate seadmete.

Meie õigustatud huvides on säilitad a oma valduste turvalisus ja
nõuetekohane toimimine.

Et
säilitada
tervishoiu
ja
ohutuse,
hindamiste
ja
arvepidamisega
seotud
andmeid.

Meie õigustatud huvides on hallata tõhusalt oma valduseid ja
toiminguid, et need vastaksid tervishoiu- ja ohutustavadele.
Mõnel juhul peame sellist tüüpi teavet töötlema, et tagada
seadusele vastavus.
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Kui töötleme teie isikuandmeid õiguslikest huvidest lähtuvalt, siis tasakaalustame enda ja seotud
kolmanda osapoole õigustatud huvid teie huvide ja põhiõiguste ning vabadusega seoses teie
isikuandmete kaitsmisega, eesmärgiga tagada, et meie poolt on õigustatud lähtuda õiguslikest
huvidest ja et tuvastada võimalikud täiendavad meetmed, mida peame võtma õige tasakaalu
leidmiseks. Kui töötleme teatud kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid, siis teeme seda kooskõlas
kohalduva seadusega ning küsime teie nõusolekut, kui see on vajalik.
Teie isikuandmete edastamine on vajalik juhul, kui andmeid on vaja lepingu sõlmimiseks või
täitmiseks või et saaksite soovitud tooteid, teenuseid või teavet või et tagada vastavus kohalduvatele
seadustele ja määrustele. Kui keeldute meiega andmeid jagamast, ei saa me pakkuda teile soovitud
tooteid, teenuseid või teavet või täita oma lepingulisi või teisi õiguslikke kohustusi.
Teie isikuandmete edastamine vabatahtlikel põhjustel, näiteks turunduseesmärkidel, ei ole vajalik.
Turundus toimub peamiselt meili teel, kuid vahel ka posti või telefoni kaudu. Võite igal ajal loobuda
turundusmaterjalide saamisest, nagu on allpool sätestatud (Nõusolekust loobumine).

Kellega me isikuandmeid jagame
Teie isikuandmed on mõeldud ettevõttele T. Rowe Price ning neid võib jagada T. Rowe Price’i t ütarja sidusettevõtete ning teatud juhtudel kolmandate osapooltega.
Võime jagada teie isikuandmeid järgmiste juriidiliste isikutega.
▪

T. Rowe Price’i grupi ettevõtted. Võime jagada teie isikuandmeid oma ettevõtete, sh oma
sidus- ja tütarettevõtetega, et hallata oma teenuseid ja tooteid, tagada teile klienditugi, mõista teie
eelistusi, saata teile teavet toodete ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda (teie
nõusolekul, kui see on nõutud), ning teha muid käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes
kirjeldatud tegevusi.

Võime jagada teie isikuandmeid järgmiste kolmanda osapoole organisatsioonidega:
▪

välisaudiitorid, raamatupidajad, juriidilised nõustajad ja teised elukutselised nõustajad.

▪

Meie teenusepakkujad. Me kasutame teisi ettevõtteid või töövõtjaid („Teenusepakkujad”), kes
osutavad teenuseid meie nimel või aitavad meil pakkuda teile T. Rowe Price’i tooteid või
teenuseid. Võime jagada isikuandmeid järgmiste teenusepakkujatega:
- inf rastruktuuri ja IT-teenuste osutajad;
- turundus-, reklaami-, analüüsi-, uurimis-, ürituse- ja sideteenuste pakkujad;
- administratiivsete teenuste osutajad T. Rowe Price’i toodete või teenuste jaoks, näiteks
väärtpaberiregistrid, varahalduri- ja väärtpaberite hindamisteenuste pakkujad.
Selliste teenuste osutamise käigus võivad need teenusepakkujad omada juurdepääsu teie
isikuandmetele. Samas edastame oma teenusepakkujatele ainult sellist t eavet, mis on v ajalik
teenuste osutamiseks, nad tegutsevad meie juhiste kohaselt ja me ei luba neil k as utada t eie
isikuandmeid muul otstarbel. Me anname alati endast maksimumi tagamaks, et kõik
teenusepakkujad, kellega me teeme koostööd, hoiavad teie isikuandmeid turvalisena.

▪

Seadusega lubatud kolmandad pooled. Teatud juhtudel võidakse meilt nõuda teie
isikuandmete avaldamist või jagamist, et täita õiguslikku või regulatiivset kohustust (näiteks meilt
võidakse nõuda isikuandmete avalikustamist politseile, reguleerivatele asutustele,
valitsusasutustele või kohtu- või haldusametitele). Samuti võime avaldada t eie is ikuandmeid
kolmandatele pooltele, kui avalikustamine on õiguslikult lubatud ja vajalik, et kaitsta o ma õ igusi,
riiklikku julgeolekut, tagada õiguskaitse, täita oma lepinguid või kaitsta teie või avalikkuse õigusi.

▪

Teie ettevõte või esindajad või muud kolmandad osapooled. Võime edastada teie
isikuandmeid teie ettevõttele või esindajale, näiteks kui olete koos teistega e-k irja s aaja, v õi et
saada kinnitust teie andmete või rolli kohta. Samuti võime edastada teie andmeid t eie et tevõt te
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või kontoga seotud kolmandatele osapooltele või seoses meie tehingutega, mida o leme t einud
teie või teie ettevõttega.
▪

Äritegevuse ülekandmisega seotud kolmandad pooled.
Me võime edastada teie
isikuandmeid kolmandatele pooltele (sh olemasolevatele või äsja loodud ett evõt et ele T. Ro we
Price'i grupis) seoses varade ümberkorraldamise, ümberstruktureerimise, ühendamise,
omandamise või ülekandmisega tingimusel, et vastuvõttev pool nõustub käitlema teie
isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas käesolevate isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Kus me teie isikuandmeid säilitame
Teilt kogutud isikuandmeid võidakse edastada ja säilitada sihtkohas, mis jääb väljapoole
jurisdiktsiooni, kus te asute.
Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi „EMP“), siis see tähendab, et isikuandmeid
võidakse edastada ja säilitada ning nendele ligi pääseda väljaspool EMPd, sealhulgas et t evõtt es T.
Rowe Price Associates, Inc. Ameerika Ühendriikides. Neid võib töödelda personal, kes töötab
väljaspool EMPd ja kes töötab meie, meie sidusettevõtte või meie teenusepakkuja jaoks. Kui te asute
väljaspool EMPd, siis lisaks eespool toodule tähendab see, et is ik uandmeid võidakse ed astada
sihtkohta EMPs ja seal säilitada.
Kui andmed edastatakse T. Rowe Price’i ettevõtetele väljaspool EMPd, on T. Rowe Price kohustatud
järgima ELi isikuandmete kaitse standardklausleid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõ ike 2
punkti C kohaselt), mida Euroopa Komisjon on hinnanud piisavaks isikuandmete kaitseks (või muuks
asjakohaseks kaitsemeetmeks), et tagada teie andmete piisaval tasemel k ait smine. Võit e küs ida
endale koopiat sellistest asjakohastest kaitsemeetmetest, võttes meiega ühendust allpool t oodud
andmetel (Meie kontaktandmed).

Teie valikud/teie õigused seoses eraelu puutumatusega
Teil on mitmesugused õigused seoses oma isikuandmete töötlemisega meie poolt, millest ig aüht e
selgitatakse alljärgnevalt. Kui soovite kasutada mõnda järgmistest õigustest, siis taotluse esitamiseks
võtke meiega ühendust aadressil Global_Privacy@troweprice.com ning lisage oma nimi, e-post i- ja
postiaadress, oma erisoov ja muu teave, mid a võime vajada teie taotluse rahuldamiseks või
töötlemiseks.
▪

Juurdepääs. Teil võib olla õigus anda oma kinnitus, kas teie isikuandmeid t öödeldakse, ja k ui
töödeldakse, taotleda juurdepääsu isikuandmetele, sh töödeldavate isikuandmete kategooriatele,
töötlemise eesmärgile ja isikuandmete kategooriate saajatele. Kuna peame arvestama k a t eiste
huvidega, ei ole see absoluutne õigus, ja kui taotlete üle ühe koopia, on meil õigus nõuda tasu.

▪

Parandamine. Teil on õigus parandada teid puudutavaid ebatäpseid või mit tetäielikke
isikuandmeid.

▪

Kustutamine. Teil võib olla õigus paluda meil kustutada teid puudutavad isikuandmed, kuid me ei
ole kohustatud seda tegema, kui me peame säilitama neid andmeid, et täita oma juriidilisi
kohustusi või kehtestada, kasutada või kaitsta õiguslikke nõudeid.

▪

Piiramine. Piiratud tingimustes võib teil olla õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
See võib kohalduda juhul, kui arvate, et sellised andmed on ebatäpsed, meiepoolne töötlemine on
ebaseaduslik või et me ei pea enam selliseid andmeid konkreetsel eesmärgil töötlema, kuid k ui
me ei saa neid andmeid kustutada seadusest tulenevatel põhjustel või muu kohust use t õtt u või
kui te ei soovi, et me need kustutaksime. Sellisel juhul me tähistame säilitatud isikuandmed
eesmärgiga piirata konkreetset töötlemist konkreetsetel eesmärkidel vastavalt teie taotlusele v õi
piirame muul viisil nende töötlemist.

▪

Ülekantavus. Teil on õigus saada oma isikuandmed, mida te olete meile andnud, struktureeritud,
üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teil on õigus edastada need andmed t eisele
ettevõttele.

T. ROWE PRICE | 5

▪

Vastuväited. Teatud tingimustel võib teil olla õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma
isikuandmete töötlemise, sh meie poolse profileerimise kohta, k onkreet se olukorrag a seot ud
põhjustel ja meilt võidakse nõuda teie isikuandmete töötlemise lõpet amist . S ee v õib hõ lmata
inimsekkumist seoses automaatotsusega (vajaduse korral), et saaksite oma seisukohta
väljendada ja otsuse vaidlustada.

▪

Kaebuse esitamine. Samuti on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse
järelevalveasutusele, milleks Luksemburgis on Commission Nationale pour la P rot ection des
Données („CNPD“) või Ühendkuningriigis teabevoliniku amet (Information Commissioner's Office,
„ICO“). Kui teie asute või juhtum, mille kohta soovite esitada kaebuse, leidis aset mujal E uroopa
Majanduspiirkonnas või Šveitsis, klõpsake siia, et vaadata teiste kohalike andmek ait seamet ite
loendit nendes piirkondades. Kui asute või juhtum, mille kohta soovite edastada kaebus e, leidis
aset teises kohas, pöörduge meie poole, kasutades allpool toodud kontaktandmeid (Meie
kontaktandmed).

Kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku kohaselt turundusmaterjalide saatmiseks, on teil õigus
oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovite nõusoleku tühistada ja loobuda turundusmat erjalide
saamisest, järgige e-kirjas olevaid juhiseid või tellimuse tühistamise juhiseid veebisaidil, mida
kasutasite konkreetse sisuga liitumiseks (nagu asjakohane). Juhime teie tähelepanu asjaolule, et k ui
loobute meilt turundusmaterjalide saamisest, võime siiski teiega ühendust võtta seoses konto, suhete,
toimingute ja meiega suhtlemisega.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame
Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, millek s neid
andmeid koguti ja kohalduvates õigusaktides lubatud ulatuses. Kui meil ei ole vaja enam teie andmeid
kasutada, eemaldame need oma süsteemidest ja kirjetest ning/või astume samme, et need k iires ti
anonümiseerida, et teid ei saaks nende alusel enam tuvastada (välja arvatud juhul, kui peame
säilitama neid andmeid, et tagada vastavus meile kohalduvatele juriidilistele või regulatiivsetele
kohustustele).

Turvalisus
Kasutame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta oma valduses ja kontrolli all olevaid
isikuandmeid. Need meetmed, mida oleme võtnud, hõlmavad juurdepääsu piiramist is ikuandmet ele
üksnes töötajatele, töövõtjatele ja volitatud teenuseosutajatele, kes peavad t eadma s ellis t t eavet
käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes kirjeldatud eesmärkidel, meie töötajat e ja t öövõtjate
koolitamist ning muid tehnilisi, halduslikke ja füüsilisi kaitsemeetmeid.
Kuigi püüame alati kaitsta oma süsteeme, lehti, tegutsemist ja teavet volitamata juurdepääsu,
kasutamise, muutmise ja avalikustamise eest, siis võttes arvesse interneti kui avatud üleilmse
sidevahendi olemust ja muid riskitegureid, ei saa me tagada, et teave on selle edastamisel või meie
süsteemides säilitamise ajal täiesti kaitstud teiste, näiteks häkkerite rünnaku eest.

Nende isikuandmete kaitse põhimõtete muudatused
Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted on koostatud inglise k eeles ja neid võidaks e tõlk ida
teistesse keeltesse. Ingliskeelse versiooni ja selle tõlgitud versiooni vahelise vastuolu korral on
ülimuslik ingliskeelne versioon.
Jätame endale õiguse oma isikuandmete kaitse põhimõtteid aeg -ajalt muuta. Kui otsustame teha oma
isikuandmete kaitse põhimõtetesse olulisi muudatusi, püüame teid sellistest muudatustest t eavitada
näiteks meili teel ja/või postitades teatise vastava veebisaidi av alehele ja/ või v õtt es t äiendav aid
meetmeid vastavalt kohalduvatele seadustele.
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Vastutavad töötlejad
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TZ
Ühendkuningriik
60 Queen Victoria Street
T. Rowe Price UK Limited
London EC4N 4TZ
Ühendkuningriik
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price (Luksemburg) Management S.à.r.l.
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Talstrasse 65
T. Rowe Price (Šveits) GmbH
8001 Zürich
Šveits
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price SICAV(s)*
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price FCP(s)*
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
60 Queen Victoria Street
T. Rowe Price OEIC(s)*
London EC4N 4TZ
Ühendkuningriik
*Luksemburgis ja Ühendkuningriigis asuvad investeerimisfondid, millele p akume inv esteeringut e
haldamist ja teisi teenuseid.
T. Rowe Price International Ltd

Meie kontaktandmed
Kui teil on küsimusi nende isikuandmete kaitse põhimõtete ja/või meie teenusepakkujate
privaatsuspoliitika
ning
tavade
kohta,
võtke
meiega
ühendust
e-posti
aadressil Global_Privacy@troweprice.com.
Meie kontori Global Privacy Office kontaktandmed:
Global Privacy Office
T. Rowe Price
60 Queen Victoria Street
London
EC4N 4TZ
Global_Privacy@troweprice.com
Neid isikuandmete kaitse põhimõtteid uuendati 1. märtsil 2019.

T. ROWE PRICE | 7

