VEEBISAIDI KASUTAMISE TINGIMUSED
Selleks, et külastada Iveco S.p.A., Via Puglia 35, 10156 TORINO, (edaspidi: IVECO) veebisaiti, peate
nõustuma alltoodud tingimustega. Kui te tingimustega ei nõustu, siis ärge liikuge teistele veebisaidi
lehekülgedele. Kasutustingimusi, teavet ja materjale võidakse etteteatamiseta muuta.
Juurdepääsu kooskõla kohalike piirangutega. Veebisait, sellel avaldatud teave ja veebisaidi funktsioonid
ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele, kes elavad või asuvad jurisdiktsioonis, kus teabe või funktsioonide
levitamine on vastuolus kohaldatava õigusega, või kui teabe või funktsioonide levitamiseks peab IVECO
filiaalil, tütarettevõttel või sidusettevõttel olema litsents või luba, mida tal ei ole.
Teenused ja tooted. Võimalik, et IVECO veebisaidil esitletud tooteid ja teenuseid ei saa müüa teatud
riikide residentidele. Seepärast on IVECO-l õigus oma äranägemisel mitte pakkuda veebisaidil esitletud
tooteid või teenuseid teatud riikides.
Oferdi puudumine. IVECO veebisaidil avaldatud teave on üksnes informatiivne. Tegu ei ole oferdiga,
soovitusega osta teenust ega teenuste müügiga.
Garantii puudumine. IVECO veebisaidil avaldatud teave ja materjalid on esitatud sellisel kujul, nagu
need parasjagu on, ega pruugi olla parasjagu kättesaadavad.
IVECO ei anna mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi veebisaidil avaldatud teabe ja funktsioonide
kohta, eelkõige omandiõiguse, seaduslikkuse, rikkumiste, turustatavuse või teatud eesmärgiks sobivuse
kohta. Ei IVECO ega kontserni äriühingud, sidusettevõtted, partnerid, litsentsiandjad ega tarnijad ei anna
mingeid kinnitusi alltoodu kohta: (i) et veebisait vastab kasutaja vajadustele, (ii) veebisait töötab
lakkamatult, õigeaegselt, turvaliselt ja vigadeta või (iii) veebisaidi kasutamise tulemused (sh teave ja
materjalid) on õiged, täielikud, täpsed ja vastavad muul viisil kasutaja nõuetele. Seadusega lubatud
ulatuses ei vastuta IVECO ega tema juhatajad, töötajad ja agendid otsese ega kaudse lepingulise ega
lepinguvälise kahju ega lepinguliste ja lepinguväliste kulutuste ega nõuete eest, sh nende eest, mis
tulenevad IVECO veebisaidi või selle lehekülgede hooletust kasutamisest, isegi kui IVECO teadis, et see
võimalus on olemas.
Link. IVECO veebisait võib sisaldada kolmandate isikute sisu või linke kolmandate isikute veebisaitidele.
See sisu ja lingid on vaid teie teavitamiseks ning selleks, et teil oleks mugavam. IVECO ei saa mõjutada
nende veebisaitide sisu ega vastuta nende täpsuse, teema, kvaliteedi või uuenduste eest ega anna
mingeid sellekohaseid kinnitusi. IVECO ei vastuta nende veebisaitide sisu eest, mis suunavad IVECO
veebisaidile (lingi või raami kaudu).
Intellektuaalomandi õigused. IVECO-le või kolmandast isikust omanikule kuuluvad kõik õigused (sh
autoriõigused, kaubamärgiõigused, patendiõigused, muud intellektuaalomandi õigused ja muud
õigused) kogu IVECO veebisaidi teabele ja sisule (sh kõik tekstid, andmed, graafika ja logod). IVECO
veebisaidi üksikuid lehti ja/või osi võib üksnes isiklikuks otstarbeks või ettevõttesiseseks kasutamiseks
välja printida. Veebisaidi kasutajad ei tohi muuta, kopeerida, edastada, levitada, esitleda, esitada,
taasesitada, avaldada, litsentsida, võõrandada ega kasutada tuletatud teoste loomiseks ega muul ärilisel
või avalikul otstarbel teavet, tekste, graafikat, kujutisi, videoklippe, katalooge, andmebaase, nimekirju
ega tarkvara, mis on saadud IVECO veebisaidilt või selle osadest, ilma IVECO eelneva kirjaliku
nõusolekuta. IVECO veebisisu süstemaatiline allalaadimine selleks, et luua või koostada otseselt või
kaudselt mingit andmekogu, andmebaasi või kataloogi (robot-, ämblik- või automaatlahenduste abil või

käsitsi), või IVECO veebisaidile suunavate linkide loomiseks ilma IVECO eelneva kirjaliku nõusolekuta on
keelatud. Keelatud on kasutada IVECO kaubamärke mis tahes otstarbeks ilma IVECO eelneva kirjaliku
nõusolekuta.
Kaitseklausel. Kui kohus või muu pädev asutus leiab, et käesolevate kasutustingimuste sätet ei saa
kohaldada, see on ebaseaduslik või seda ei saa kohaldada asjaomases õigussüsteemis, siis ei mõjuta
selle sätte kehtetus, ebaseaduslikkus või mittekohaldatavus sätte kehtivust, seaduslikkust ega
kohaldatavust muudes jurisdiktsioonides.
Vastuolu lisatingimustega. IVECO veebisaidi teatud lehed või alad võivad sisaldada lisatingimusi ja
lahtiütlusi. Kui käesolevad kasutustingimused ja lisatingimused on vastuolus, kohaldatakse
veebilehtedele või aladele lisatingimusi.
Isikuandmete kaitse põhimõtted. Käesoleva veebisaidi kaudu antud või kogutud isikuandmeid
kasutatakse üksnes kooskõlas Itaalia andmekaitseseadustega ja alltoodud isikuandmete kaitse
põhimõtetega.
Isikuandmete kaitse põhimõtted. Käesoleva veebisaidi kaudu antud või kogutud isikuandmeid
kasutatakse üksnes kooskõlas Itaalia andmekaitseseadustega ja alltoodud isikuandmete kaitse
põhimõtetega.

ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED
Käesoleva veebisaidi ja muu Iveco S.p.A. veebisaidi külastamisel võidakse kasutada tuvastatavate või
tuvastatud isikute andmeid. Neid andmeid töötleb Iveco S.p.A., mille registrijärgne asukoht on Torino,
Itaalia, Via Puglia 35, 10156. Käesoleva veebisaidi ja muude veebisaitide teenustega seotud töötlemine
toimub Iveco S.p.A. ülalnimetatud asukohas ja seda teevad tehnikud või muud isikud, kellele on
usaldatud hooldustööd.
Veebikülastuse andmed. Käesoleva veebisaidi ja Iveco S.p.A. muude veebisaitide kasutamiseks ette
nähtud infosüsteemide kasutamise ja tarkvaraprotseduuride sooritamise käigus kogutakse isikuandmeid
internetiprotokollide kasutamise teel. Neid andmeid ei seostata tuvastatud isikutega, vaid nende laad
võimaldab tuvastada kasutajad kolmandatele isikutele kuuluvate andmetega seostamise teel. Sellesse
kategooriasse kuuluvad järgmised andmed: IP-aadress; kasutaja kasutatud kalkulaatori domeeninimed;
üldise ressursi identifikaator (URI-aadress), mida saab kasutada päritud ressursside tuvastamiseks;
päringu aeg; päringu serverisse esitamise meetod; vastusfaili suurus; numbrikood, mis näitab serveri
pakutud vastuse seisundit (edukas lõpetamine, viga jne); muud kasutaja kasutatud operatsioonisüsteemi
ja teabevahenditega seotud parameetrid. Andmeid kasutatakse üksnes statistilise ja anonüümse teabe
kogumiseks veebisaidi kasutamise kohta ja selleks, et veenduda veebsaidi nõuetekohases toimimises,
ning need kustutatakse viivitamata pärast täpsustamist. Andmeid saab kasutada kriminaalvastutuse
kontrollimiseks veebisaidi vastu toimepandud kuritegude korral. Muudel juhtudel hoitakse kasutajatega
seotud andmeid kuni seitse päeva. Küpsiste kasutamine (küpsiseid ei salvestada püsivalt lõppkasutaja
arvutisse, vaid need kustuvad brauseri sulgemisel) piirdub vaid sessiooni tuvastusandmete edastamisega
(juhuslikud numbrid, mille genereerib server), et tagada turvaline ja tõhus liikumine veebisaidil.
Küpsiseid kasutatakse veebisaidil ja Iveco S.p.A. muudel veebisaitidel selleks, et vältida muude selliste

infovõtete kasutamist, mis võivad kahjustada kasutaja liikumise privaatsust, ning küpsised ei võimaldada
kasutajat tuvastada.
Kliendi esitatud teave. Klient saab esitada isikuandmeid vormide ja moodulite kaudu, et teenus
aktiveerida. Kui klient neid andmeid ei esita, siis ei ole Iveco S.p.A.-l võimalik teenust osutada.
Isikuandmeid töödeldakse automaatvahendite abil üksnes rangelt vajalikus ulatuses, et saavutada nende
kogumise eesmärk. Andmekao, ebaseadusliku ja väärkasutuse ning loata kasutuse vältimiseks võetakse
konkreetsed turvameetmed.
Kliendi õigused. Isikul, kelle isikuandmeid töödeldakse, on õigus igal ajal saada kinnitust andmete
olemasolu kohta, teada nende sisu ja päritolu, kontrollida nende õigsust või taotleda isikuandmete
uuendamist või parandamist kooskõlas Itaalia seaduse 196/2003 §-ga 7. Sama paragrahvi kohaselt on
kliendil õigus nõuda Itaalia õigust rikkudes töödeldud andmete kustutamist, anonüümseks muutmist või
blokeerimist, samuti vaidlustada nende töötlemist.

