
NÕUSOLEK  

KLIENDI NIMI
Eesnimi: Perekonnanimi:

1. NÕUSOLEKUD PAKKUMISTE, KUTSETE JA MUU SISU SAAMISEKS
Soovime Teid hoida kursis erinevate pakkumistega, saata Teile kutseid üritustele ja muud huvipakkuvat sisu. Käesoleva vormi 
täitmisega ja allolevate valikute märgistamisega annate nõusoleku Amserv Auto Aktsiaseltsile (registrikood 10000018; 
edaspidi: Amserv) pakkumiste saamiseks. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Amserv. Amserv töötleb isikuandmeid alati 
kooskõlas Amservi privaatsuspoliitikaga, kättesaadav www.amserv.ee/privaatsuspoliitika

2. NÕUSOLEK MEIE KOOSTÖÖPARTNERITELE TEIE SÕIDUKI TEHNILISTE ANDMETE 
TÖÖTLEMISEKS
Kui Te annate selleks nõusoleku, siis töötlevad Teie sõiduki tehnilisi andmeid (nt Teie sõiduki seisukorda) Teie nõusoleku alusel 
Toyota Motor Europe, Toyota Baltic AS, Toyota Connected Europe ja Toyota Motor Corporation vastutavate töötlejatena ning 
samuti tehnilised partnerid (loetletud aadressil www.toyota-europe.com/recipients), kes tegutsevad volitatud töötlejatena. 
Andmete töötlemise eesmärgiks on teostada kvaliteedi- ning uurimis- ja arendustegevusi toodete ja teenuste täiustamiseks. 
Neid andmeid töödeldakse ainult nii kaua, kui see on vastava tegevuse jaoks vajalik ja igal juhul mitte kauem kui 10 aastat, 
pärast mida need kustutatakse. Nõusoleku vastavate andmete töötlemiseks küsib Teie käest Amserv eelnimetatud vastutavate 
töötlejate eest ja nimel. Kui olete nõusoleku andnud, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates vastavasisulise soovi 
vastutavate töötlejate kontaktaadressile privacy@toyota.ee. Täiendavat infot eelkirjeldatud isikuandmete töötlemise kohta 
leiab vastutavate töötlejate veebilehtedelt https://www.toyota-europe.com/legal/data-privacy-policy (Toyota Motor Europe), 
https://www.toyota.ee/legal/privacy-policy (Toyota Baltic AS) ja https://global.toyota/en/privacy-notice/ (Toyota Motor 
Corporation) ning https://toyotaconnected.eu/privacy-policy/ (Toyota Connected Europe).
      Annan nõusoleku        Ei anna nõusolekut

Üritame Teie eelistatud suhtluskanalit võimalusel silmas pidada, kuid palun pidage meeles, et tehniliselt ei ole meil võimalik 
erinevat infot edastada kõikides kanalites. Teil on õigus käesolevaga antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, võttes Amserviga 
alltoodud kontaktidel ühendust või järgides iga pakkumise juures toodud juhiseid pakkumiste saamisest loobumiseks 
(opt-out). Kui soovite käesolevaga antud nõusoleku tagasi võtta või teostada muid andmesubjekti õigusi, võtke palun 
Amserviga ühendust: Amserv Auto Aktsiaselts, Pärnu mnt 232, 11314 Tallinn, e-post: info@amserv.ee, telefon: 650 2194

KONTAKTANDMED
Palun lisage need kontaktandmed, milledele soovite pakkumisi saada
E-post:    Aadress:    Telefon:

PAKKUMISTE KATEGOORIAD
Palun märkige, mis tüüpi teavitusi soovite saada ning valige sobivad kanalid. Kui te ei soovi vastavat tüüpi teavitust saada, siis 
jätke kastid tühjaks.

Meeldetuletused
Soovin saada meeldetuletusi Amservi teenuste kohta (hooldused, tehnoülevaatus, rehvivahetus).
      E-post              Telefon (sh SMS)    

Pakkumised
Soovin saada infot erinevate Amservi ja Amservi koostööpartnerite toodete ja teenuste kohta.
      E-post              Telefon (sh SMS)        Tavapost              

TEIE ÕIGUSED
Nõusoleku andmisel on Teil kõik vastavalt kehtivatele õigusaktidele andmesubjektidele kehtivad õigused. Muuhulgas on 
Teil õigus oma isikuandmetega tutvuda, nõuda nende parandamist, kustutamist (õigus olla unustatud), piirata nende 
töötlemist, nõuda andmete ülekandmist, õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktide e või f alusel või isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Kui leiate, et Teie 
õigusi on rikutud, on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole: Tatari 39, Tallinn 10134, veebileht 
http://www.aki.ee. 
Kuupäev:    Allkiri:

Ürituste kutsed
Soovin saada kutseid Amservi ja Amservi koostööpartnerite üritustele (kontserdid, messid, proovisõidupäevad).
      E-post              Telefon (sh SMS)                    Tavapost     


	Eesnimi: 
	Perekonnanimi: 
	Epost: 
	Aadress: 
	Telefon: 
	Epost_2: Off
	Telefon sh SMS: Off
	Epost_3: Off
	Telefon sh SMS_2: Off
	Tavapost: Off
	Epost_4: Off
	Telefon sh SMS_3: Off
	Tavapost_2: Off
	Kuupäev: 
	Group2: Off


