
  

SUBWAY KONTSERNI PRIVAATSUSAVALDUS   
 
Viimati uuendatud:  9. jaanuar 2019 
 
Teie privaatsus on meile tähtis. Seetõttu oleme välja töötanud privaatsusavalduse, mis kirjeldab, kuidas 
me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame teie andmeid. See räägib samuti teile teie 
õiguste kohta seoses teie isikuandmetega.  
                          
KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA 
 
Kui te soovite pärast käesoleva privaatsusavalduse läbivaatamist taotlust esitada või teil on küsimusi või 
privaatsusega seotud probleeme, võtke palun ühendust: 
 
Subway kontserni privaatsusküsimustega tegelev meeskond 
c/o Franchise World Headquarters, LLC  
325 Sub Way  
Milford, CT, 06461 
USA 
Telefoninumber:  (203) 877-4281 või tasuta: 1-800-888-4848  
Faks:    (203) 783-7479 
E-posti aadress:  privacy@subway.com  
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1. TEAVE KÄESOLEVA AVALDUSE KOHTA 
 
Subway kontsern. Subway kontsern (meie või me) koosneb erinevatest äriühingutest, sealhulgas, kuid 
mitte ainult, Subway IP, LLC (meie restoranide loomise ja käitamise patenteeritud süsteemi omanik, kes 
arendab Subway® restorane üle maailma), FWH Technologies, LLC (Subway® restoranides kogu 
maailmas kasutatava SubwayPOS® tarkvara omanik ja litsentsiandja), Franchise World Headquarters, 
LLC (teenindusega seotud äriühing, mis osutab põhitegevusega seotud teenuseid teistele Subway 
kontserni üksustele), Subway® frantsiisiandjad (kes pakuvad ja müüvad frantsiise kogu maailmas) ja 
Subway® reklaamiüksused (mis haldavad riiklikke ja kohalikke reklaamimiseks kasutatavaid vahendeid ja 
tegevusi Subway® restoranide ja Subway® frantsiisivõtjate jaoks kogu maailmas). Loendit Subway 
äriühingutest, mis võivad kokku puutuda teie isikuandmetega vaadake allpoolt jaotisest „Meie kontserni 
ettevõtted”.  
 
Mille suhtes käesolevat avaldust kohaldatakse. Käesolev privaatsusavaldus kohaldub isikuandmete 
suhtes, mida Subway kontsern kogub, kui suhtlete Subway® kaubamärgiga internetis ja väljaspool võrku. 
See hõlmab teavet, mida on kogutud meie veebisaitide, WiFi-teenuste või sarnaste tehnoloogiate kaudu, 
mida pakutakse Subway® restoranides, kolmandate isikute platvormide kaubamärgiga lehekülgedel (nt 
sotsiaalvõrgustikuteenused), mobiilirakendustes ning meie otseturunduskampaaniate või muu suhtluse 



  

kaudu ning samuti siis, kui ostate meie tooteid, tellite meie uudiseid ja pakkumisi, osalete mõnes meie 
kampaanias või võtate ühendust klienditoega (ühiselt „Subway Teenused”).   
 
Mille suhtes käesolevat avaldust ei kohaldata. Käesolevat avaldust ei kohaldata (1) Subway Teenuste 
suhtes, mis kuvavad erinevat privaatsusavaldust, ja (2) kolmandate isikute veebisaitide suhtes, sh 
veebisaidid, mida käitavad Subway® frantsiisivõtjad. Need Subway® restoranid on neis tegutsevate 
sõltumatute Subway® frantsiisivõtjate omand. Iga restoran vastutab ainuisikuliselt ja iseseisvalt õigus- ja 
haldusaktides sisalduvate nõuete omapoolse täitmise eest ning käesolevat Privaatsusavaldust ei 
kohaldata Subway® frantsiisivõtjate või nende poolt käitatavate veebisaitide või mobiilirakenduste suhtes. 
Lisateavet selle kohta, kuidas nad kasutavad kliendiandmeid, vaadake Subway® frantsiisivõtjate 
privaatsusteatistest. Samuti võib esineda juhtumeid, kus kasutame linki kolmandate isikute veebisaitidele. 
Kui te otsustate neid veebisaite külastada, ei vastuta me nende veebisaitide privaatsuspõhimõtete ega 
sisu eest. Me soovitame teil nende veebisaitide privaatsuspõhimõtted läbi vaadata enne seda, kui esitate 
oma isikuandmeid. Mõned kolmandad isikud võivad otsustada jagada meiega teavet oma kasutajate 
kohta; seda jagamistoimingut reguleerivad selle ettevõtte privaatsuspõhimõtted, mitte käesolev 
privaatsusavaldus.   
 
Käesoleva privaatsusavalduse muudatused. Kui me muudame käesolevat avaldust, siis esitame 
nõudmisel eelnevad versioonid, et te saaksite näha, millal muudatused tehti ja millised need on. Kui me 
teeme olulisi muudatusi käesolevas avalduses. siis teavitame teid sellest teavitusega käesoleval 
veebisaidil või e-kirjaga (saadetakse teie kontol märgitud e-posti aadressile). Kui me oleme selleks 
kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt kohustatud, küsime samuti teie nõusolekut mis 
tahes oluliste muudatuste tegemiseks, mis mõjutavad, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. Soovitame 
teil käesolevat lehekülge korrapäraselt läbi lugeda, et saada uusimat teavet meie privaatsuspõhimõtete 
kohta. 
 

2. MEIE POOLT KOGUTAVAD ISIKUANDMED 
 
Meie poolt kogutavad isikuandmed jagunevad kolme kategooriasse: (a) teie poolt meile otse esitatud 
teave; (b) meie poolt automatiseeritud meetoditega kogutud teave; ja (c) meie poolt kolmandatelt isikutelt 
kogutud teave. 
  
Teie poolt meile otse esitatav teave 
 
Kui te kasutate Subway Teenuseid, võime paluda teil esitada teatavaid isikuandmeid, et saada meie 
tooteid või kasutada meie teenuseid. Teilt kogutavad isikuandmed sõltuvad teie suhtluse sisust meiega 
või teie poolt kasutatavatest Subway Teenustest, kuid see võib hõlmata järgnevat: 
 

• Kontaktandmed. Me võime koguda isiklikke ja/või ärilisi kontaktandmeid, sealhulgas teie eesnimi, 
perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress ja muud sarnased 
andmed. 
 

• Makseandmed. Kui te sooritate ostu internetis, peate esitama krediit-/deebetkaardi numbri ja 
sellega seotud finantsteavet (nt aegumistähtaja, turvakoodi ja arveldusaadressi), või muu makse 
(nt oma Subway® Kaardi abil), sõltuvalt teie poolt valitud maksemeetodist. 

 
• Kontoandmed. Kui te loote konto, kasutate meie veebipõhiseid teenuseid või ostate meie tooteid, 

kogume andmeid, nagu näiteks teie kasutajanimi ja parool. Kontoandmed võivad samuti 
sisaldada teavet selle kohta, kuidas te ostsite Subway Teenuseid või nende kasutamiseks 
registreerusite, teie tehinguid, arveldus- ja tugiteenuste kasutamise ajaluga, teie poolt 
kasutatavaid Subway teenuseid ning kõike muude, mis on seotud teie poolt loodud kontoga. 
 

• Kasutusalased andmed. Need on isikuandmed, mida me kogume teie kohta siis, kui te kasutate 
Subway Teenuseid, mis võivad sisaldada teavet teie sisselogimiste kuupäevade ja kellaaegade 
kohta ning kolmandate osapoolte rakenduste ja reklaami teiepoolse kasutamise üksikasju. 

 



  

• Turundus ja kommunikatsioon. Samuti võime koguda teie eelistusi turundusmaterjalide 
vastuvõtmise osas meilt ja meie kolmandatelt isikutelt. 
 

• Turvavolitused. Me kogume kasutajatunnuseid, paroole, e-posti aadresse ja sarnaseid 
turvaandmeid, mis on vajalikud autentimiseks ja juurdepääsu tagamiseks teie Subway® 
kontodele. 

 
• Teave sotsiaalmeedia kaudu. Teile võidakse anda ka võimalus lisada link oma Facebooki või 

teistele sotsiaalmeediakontodele Subway Teenuste kaudu. Nende funktsioonide teiepoolne 
kasutamine võib kaasa tuua teid puudutava teabe kogumise või jagamise, sõltuvalt funktsioonist. 
Näiteks võivad need funktsioonid koguda teie IP-aadressi ja teavet teie poolt meie veebisaidil 
külastatud lehekülgede kohta ning need võivad seadistada küpsist, et võimaldada funktsioonide 
nõuetekohast toimimist. Samuti võivad need lubada kolmandatest isikutest 
sotsiaalmeediateenustel osutada meile teavet teie kohta, sh teie nimi, e-posti aadress ja muud 
kontaktandmed. Meie poolt vastuvõetav teave sõltub teie privaatsusseadetest 
sotsiaalvõrgustikus. Me soovitame teil kasutatavate sotsiaalmeedia veebisaitide 
privaatsuspõhimõtted ja -seaded üle vaadata, et veenduda, et te saate aru, millist teavet need 
veebisaidid koguvad, kasutavad ja jagavad. 
 

• Klienditeenindus, küsitlused ja kampaaniad. Võib esineda juhtumeid, kus te esitate meile 
täiendavaid isikuandmeid, kui te suhtlete meie klienditoe kanalitega interneti või telefoni või e-
posti teel, kui te osalete meie kliendiküsitlustes või kampaaniates või selleks, et hõlbustada 
Subway Teenuste osutamist või aidata meil teie päringutele vastata. Täiendavate isikuandmete 
liigid võivad hõlmata häälsalvestisi, fotosid ja videoid. 

 
• Andmed, mille esitate kolmanda isiku kohta. Te võite otsustada esitada meile teavet teise isiku 

kohta (nagu nende nimi, e-posti aadress, aadress või telefoninumber), et saaksime sellele isikule 
tooteid või teenuseid soovitada või saata. Kohalikud õigusaktid võivad nõuda, et te küsiksite selle 
isiku nõusolekut, et esitada nende teavet Subway kontsernile. Me võime omakorda kasutada teie 
poolt esitatud teavet kooskõlas käesoleva privaatsusavaldusega.  
 

• Kui te ei esita oma isikuandmeid. Kui me oleme kohustatud koguma teie isikuandmeid 
õigusaktide või teiega sõlmitud lepingu tingimuste alusel ning te ei esita nõudmisel seda teavet, ei 
pruugi meil olla võimalik täita teiega sõlmitud või sõlmimisel oleva lepingu tingimusi (näiteks teile 
meie toodete või teenuste osutamiseks). Sellisel juhul peame võib-olla lepingu üles ütlema ja teid 
asjakohaselt teavitama.  

 
Automaatselt kogutav teave 
 
Iga kord, kui külastate või suhtlete Subway Teenustega ning mis tahes kolmandatest isikutest 
reklaamijate ja/või teenusepakkujatega, võime kasutada erinevaid tehnoloogiaid, mis koguvad 
automaatselt või passiivselt teavet teie tegevuste kohta internetis. Seda teavet võidakse koguda järgmisel 
viisil: 
 

• Seadme ja tehnilised andmed. Me kogume tehnilist teavet, kui külastate meie veebisaite või 
kasutate meie mobiilirakendusi või teenuseid. Sealhulgas sellist teavet, nagu teie interneti 
protokolli (IP) aadress, teie sisselogimisandmed, teie poolt kasutatav mobiilseade, teie seadme 
operatsioonisüsteem ja veebibrauseri tüüp, ajavööndi seade ja asukoht, keel, seadme kordumatu 
tunnus, suunava veebisaidi aadress, teie poolt meie veebisaitidel kasutatav tee ja muu teave teie 
seansside kohta meie veebisaitidel. 

 
• Küpsised ja muud tehnoloogiad. Meie ise kasutame ja meie kolmandatest isikutest 

teenusepakkujad kasutavad meie veebisaitide ja mobiilsete teenuste teiepoolse kasutamise 
kohta teabe kogumiseks tehnoloogiaid, nagu küpsised, veebimajakad, ainulaadsed reklaamide 
tunnused ja mobiilseadmete tunnused. See hõlmab näiteks teavet avalikest andmebaasidest või 



  

andmevahendajatelt, mis võib sisaldada demograafilisi andmeid, meediatarbimist, eelnevaid oste, 
ostuharjumusi, lojaalsusprogrammi teavet ja elustiilieelistusi. Lisateavet, sh Subway® 
veebisaitidel leiduvate küpsiste liikide ja küpsiste haldamise kohta, lugege Subway kontserni 
küpsiste kasutamise põhimõtetest ja alltoodud jaotisest „Sihtreklaam”. 

 
• Geograafilise asukoha andmed. Me võime koguda teavet teie asukoha kohta, kui teie seade on 

seadistatud asukohaandmeid esitama. Näiteks võimaldab teie seadme GPS-signaal meil teile 
lähimat Subway® restorani kuvada. Aitamaks meil pakkuda läheduspõhiseid turundusteenuseid 
ja muid asukohapõhiseid teenuseid, kasutame oma Service Provider Google's Maps API-d 
vastavalt Google'i teenusetingimustele, millega te olete nõustunud. Enamikes mobiilseadmetes ja 
arvutisüsteemides saate võtta tagasi oma nõusoleku, mille andsite meile selle teabe kogumiseks, 
kasutades selleks oma veebibrauseri või seadme seadeid. Oma Google Maps API loa seade 
tagasivõtmiseks järgige protseduure Google'i teenusetingimustes. Kui teil on küsimusi selle 
kohta, kuidas vältida, et me koguksime täpset teavet teie asukoha kohta, soovitame teil võtta 
ühendust oma mobiilseadme edasimüüja, seadme tootja või oma veebibrauseri osutajaga. 
Mõned võrguteenused ja restoranisisesed tehnoloogiad ei pruugi toimida nõuetekohaselt ilma 
teie asukohata.  

 
Kolmandatelt isikutelt saadud teave 

 
Me võime koguda teie kohta teavet teistelt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt, sealhulgas avalikest 
andmebaasidest, sotsiaalmeediaplatvormidelt, meie kolmandatest isikutest turunduspartneritelt või 
mitmetelt sõltumatutelt ostuorganisatsioonidelt, mis on asutatud Subway® frantsiisivõtjate jaoks.  
 
Sõltumatud ostuorganisatsioonid osutavad erinevaid tugiteenuseid Subway® frantsiisivõtjatele selles 
piirkonnas. Tugifunktsioonide hulka võivad kuuluda, kuid ei ole järgnevaga piiratud, lojaalsus- ja 
kinkekaardiprogrammide haldamine, mille raames võime teha koostööd sõltumatu ostuorganisatsiooniga 
ühistes turundustegevustes seoses nende programmidega. Sõltumatud ostuorganisatsioonid, kellega me 
koostööd teeme on Purchasing Cooperative, Inc. (Ameerika Ühendriigid ja selle territooriumid ning 
Kanada), Independent Purchasing Company (Australaasia) Ltd. (Aasia, Austraalia ja Uus-Meremaa), 
Latin American and Caribbean Independent Purchasing Company (Ladina-Ameerika ja Kariibi meri), 
Independent Purchasing Company Europe Limited (Euroopa) ja Middle East Independent Purchasing 
Company Ltd. (MEIPC) 
(Lähis-Ida). 
 
Me võime samuti koguda teavet, mis on avalikult kättesaadav. Näiteks võime koguda teie kohta avalikku 
teavet, kui te suhtlete meiega sotsiaalmeedia kaudu. Kogudes teie kohta lisateavet, saame parandada 
ebatäpseid andmeid, suurendada teie tehingute turvalisust ning esitada teile tootesoovitusi ja 
eripakkumisi, mis pakuvad teile suurema tõenäosusega huvi. 
 
Kombineeritud teave 
 
Me võime kombineerida teie kohta saadud teavet, sealhulgas teavet, mille te esitate meile otse, ja teavet, 
mida me kogume automaatselt Subway Teenuste kaudu, ning teavet, mida me oleme kogunud muudest 
teie poolt kasutatavatest arvutitest või seadmetest, internetipõhistest või võrguga mitteühendatud 
allikatest ja kolmandatelt isikutelt. Kui me kombineerime teie isikuandmeid ja mitteisikustatud andmeid, 
käsitleme kombineeritud teavet isikuandmetena kooskõlas käesoleva privaatsusavaldusega. 
 
Anonüümne ja koondatud teave 
 
Anonümiseeritud ja koondatud teave ei tuvasta konkreetset isikut ning seda ei käsitleta isikuandmetena. 
Me kasutame seda liiki teavet erinevatel eesmärkidel, sh kasutajate huvi mõõtmiseks Subway Teenuste 
vastu ja nende kasutamise mõõtmiseks ning siseanalüüside, andmete analüüsi ja uuringute läbiviimiseks. 
Me võime samuti jagada anonümiseeritud ja koondatud teavet kolmandate isikutega meie isiklike või 
nende eesmärkidel, kuid seda teavet ei ole võimalik mis tahes viisil kasutada teie tuvastamiseks või mis 
tahes muude isiklike omaduste kindlaksmääramiseks teie kohta.  



  

 
3. ÕIGUSLIK ALUS TEIE ISIKUANDMETE KASUTAMISEKS 

 
Me võime kasutada kogutud teavet järgmistel viisidel. 
 
Meie teenuste osutamiseks ja teiega sõlmitud lepingu täitmiseks: 
 

• teie päringute sooritamiseks, tellimuste täitmiseks ning meie toodete ja teenuste eest tehtud 
maksete töötlemiseks; 

• teiega suhtlemiseks seoses teie tellimuste, ostude või meie juures registreeritud kontodega, 
sealhulgas kõigi teie taotluste, küsimuste või kommentaaride käsitlemisel; 

• teile veebiteenuste osutamiseks, mis hõlmavad meie veebisaite ja/või mobiilirakendusi, ning 
• klienditoe osutamiseks, sealhulgas kõigi meie teenustega seotud murede töötlemiseks. 

 
Teile turustamiseks, meie teenuste parandamiseks ja järgmiste õigustatud ärihuvide teostamiseks: 
 

• teile meie toodetest ja teenustest, võistlustest, pakkumistest, kampaaniatest või eriüritustest 
rääkimiseks, mis võivad teile meie arvates huvi pakkuda, kui te kuulute Subway® 
lojaalsusprogrammi; 

• teie kogemuse personaliseerimiseks meie restoranides ja meie veebipõhistes teenustes; 
• teie isikusamasuse kontrollimiseks või teiega suhtlemiseks teie tegevuste teemal seoses Subway 

Teenustega; 
• oma äritegevuse haldamiseks, sealhulgas uute toodete ja teenuste arendamiseks, tarbijaid ja 

tegevusi käsitlevate küsitluste läbiviimiseks ning meie müügi-, turundus- ja reklaamitegevuste 
tulemuslikkuse hindamiseks; 

• analüüsiandmete ja profiili koostamise tehnoloogia kasutamiseks teie kogemuse 
personaliseerimiseks; sisu (sh reklaamide) esitamiseks, mis on kohandatud teie huvidele, ja teie 
teavitamiseks Subway Teenustest (vt lisateavet alljärgnevast jaotisest „SIHTREKLAAM”); 

• teistelt isikutelt saadud teabe sidumiseks või kombineerimiseks, et paremini mõista teie vajadusi, 
huvipõhiste või sihtreklaamide rakendusi või sihtmärke muuta teie arvutites või muudes 
seadmetes; 

• meie võrkude ja süsteemide turvalisuse tagamiseks, sealhulgas tehniliste ja teenustega seotud 
küsimuste diagnoosimiseks, probleemide, vigade või puuduste lahendamiseks, mis on seotud 
teie konto või tegevustega; 

 
Kohaldatavate õigusaktide järgimiseks: 
 

• pettuste ja muude kuritegude, nõuete ja kohustuste eest kaitsmiseks; 
• õiguslike kohustuste ja meie põhimõtete järgimiseks; 
• õiguslike nõuete kehtestamiseks või kaitsmiseks ning 
• vastavusega seotud probleemide jälgimiseks ja nendest teavitamiseks. 

 
Avalike huvide kaitsmiseks: 
 

• me võime kasutada teie isikuandmeid, kui oleme põhjendatult veendunud, et esineb asjakohane 
turvalisuse või tootega seotud probleem, mida peame teile või ametiasutustele avaldama, ning 
kus teie teabe kasutamine ennetab või potentsiaalselt minimeerib teile või teistele avalduvat ohtu. 
 

Teie nõusolekul (kui seda nõuavad kohalduvad õigusaktid) võime kasutada kogutavat teavet järgmistel 
eesmärkidel: 
 

• teile e-kirjade või tekstsõnumite saatmiseks toodete ja teenuste, võistluste, pakkumiste, 
kampaaniate või eriürituste kohta, mis võivad meie arvates teile huvi pakkuda; 

• teile e-kirjade või tekstsõnumite saatmiseks meie äripartnerite toodete ja teenuste kohta; 
• asukohapõhiste teenuste osutamiseks; 



  

• küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamiseks. 
 
Me võime kasutada teie kohta kogutavat teavet muudel viisidel, millest me räägime teile nende kogumise 
hetkel ja milleks me küsime teie nõusolekut õigusaktides nõutud juhtudel. 
 

4. TEIE ANDMETE JAGAMINE 
 
Me ei müü teie isikuandmeid, sealhulgas teie nime, aadressi, e-posti aadressi või krediitkaardi andmeid, 
mis tahes kolmandatele isikutele.  
 
Me võime siiski jagada teilt või teie kohta kogutud teavet järgnevat liiki ettevõtetega järgmistel viisidel: 
 
Subway kontserni siseselt 
 
Subway kontsern võib edastada teie teavet meie üksustele, et hallata meie lojaalsusprogramme, töödelda 
tellimusi ja päringuid ning laiendada ja reklaamida meie poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid. Subway 
kontserni liikmetel, kellele edastatakse teie isikuandmeid, pole õigust kasutada või jagada teavet, välja 
arvatud käesolevas privaatsusavalduses sätestatud juhtudel. 
 
Kolmandate isikutega 
 
Subway® frantsiisivõtjad ja arendusagendid. Kui otsustate meiega ühendust võtta või esitada täidetud 
küsimustiku oma kogemuste kohta Subway® frantsiisivõtja restoranis, võime jagada teie teavet Subway® 
frantsiisivõtjaga, et nad saaksid teie päringule, komplimendile või kaebusele vastata. Võime samuti 
jagada teie teavet arendusagendiga, kes kontrollib tegevust restoranis. Arendusagendid on Subway® 
frantsiisiandja sõltumatud töövõtjad, kes vastutavad frantsiisi kasvu eest konkreetsel territooriumil.  
  
Sõltumatud ostuorganisatsioonid. Sõltuvalt teie piirkonnast võime jagada teie isikuandmeid asjakohase 
sõltumatu ostuorganisatsiooniga teie turul ja nende tütarettevõtetega seoses internetis tehtud ostude, 
kinkekaartide registreerimise ja lojaalsusprogrammide haldamisega. 
 
Kolmandatest isikutest teenusepakkujad. Me võime teie isikuandmeid jagada meile teenuseid osutavate 
müüjatega, nt ärilise, kutselise või tehnilise toe osutamise korral. Eelnev hõlmab järgnevat, kuid ei ole 
sellega piiratud: Subway Teenuseid majutavaid või käitavaid teenusepakkujaid, maksete töötlejaid, 
andmetöötlus- või muid tehnoloogilisi teenuseid, uuringute ja analüüside teostamist, kliendi 
kasutuskogemuse juhtimise teenuste osutamist ja individuaalsete kliendikogemuste personaliseerimist. 
Me ei luba nendel müüjatel kasutada või jagada seda teavet mis tahes muul eesmärgil kui meie nimel 
teenuste osutamiseks. 

 
Muud kolmandad isikud: Teie isikuandmeid võidakse samuti jagada meie sponsorite, partnerite, 
reklaamijate, reklaamivõrgustike, reklaamiserverite ja analüüsimisteenuseid osutavate ettevõtetega või 
muude kolmandate isikutega seos turundus-, kampaania- ja muude pakkumistega ja tooteteabega. Teie 
teavet võidakse samuti jagada kolmandate isikutega, keda me nimetame hetkel, millal te esitate oma 
isikuandmed, või kui meil on muul viisil selleks teie nõusolek. 
 
Loteriid, võistlused ja reklaamikampaaniad: Kui te otsustate osaleda mõnes meie loteriis, võistlusel või 
muus kampaanias, võime avaldada teie teavet kolmandatele isikutele või avalikkusele seoses asjaomase 
kampaania haldamisega õigusaktides nõutud viisil või kampaania ametlikes eeskirjades lubatud viisil või 
muul viisil, mis on kooskõlas käesoleva privaatsusavaldusega. 
 
Äritegevuse ülekandmised. Teie isikuandmeid käsitletakse ettevõtte varana ja neid võidakse avalikustada 
või üle kanda kolmandale isikule, kui peaks toimuma kogu meie ettevõtte või selle mis tahes osa või 
Subway kontserni või selle allüksuse ärivarade või osakute kavandatud või tegelik ost, mis tahes 
reorganiseerimine, müük, üürimine, ühinemise, ühisettevõtte loomine, loovutamine, liitumine või mis tahes 
muud liiki omandamine, võõrandamine või finantseerimine (sh seoses pankrotimenetluse või sarnaste 



  

menetlustega), selleks et te saaksite edaspidi sarnaseid tooteid ja teenuseid kolmandalt isikult või 
jätkaksite temaga sama või sarnase suhte raames. 
 
Õiguslik avalikustamine. Me võime avaldada teie teavet, kui usume, et avalikustamist nõuavad 
õigusaktid, kohtukutse või muu õiguslik menetluse, kui me usume, et avalikustamine on vajalik meie 
lepingute või põhimõtete kehtestamiseks või kui me usume, et avalikustamine aitab meil kaitsta Subway 
kontserni või meie klientide ja partnerite õigusi, vara või turvalisust. 
 
Teie nõusolekul. Me võime jagada teie teavet teiste ettevõtetega, kui annate meile loa või juhised teabe 
jagamiseks. 
 
Subway kontsern jääb vastutavaks isikuandmete eest, mida me jagame kolmandate isikutega, kes 
töötlevad neid meie nimel seoses meie äritegevusega ja me jääme käesoleva privaatsusavaldise 
kohaselt vastutavaks, kui meie nimel tegutsevad kolmandad isikud tegutsevad viisil, mis läheb vastuollu 
andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetega, kui Subway kontsern ei suuda tõendada, et ta ei ole 
kahju tekitanud sündmuse eest vastutav. 
 

5. SIHTREKLAAMID 
 
Me kasutame kolmandate isikute analüüsi- ja jälgimisvahendeid, nagu Google Analytics, Adobe 
Marketing Cloud, Facebook Customer Audience ja muud, et aidata meil jälgida, segmentida ja analüüsida 
Subway Teenuste kasutamist ning aidata meil või nendel kolmandatel isikutel esitada sihipärasemaid 
reklaame teile Subway Teenustes ja kogu internetis. Need vahendid võivad kasutada tehnoloogiaid, nagu 
küpsised, veebimajakad, pikslisildid, logifailid, Flash-küpsised või muud tehnoloogiad, isikustamata teabe 
kogumiseks ja säilitamiseks.  
 
Meie nõudmisel koguvad ja jagavad need kolmandad isikud meiega meie veebisaitide külastamist 
puudutavat teavet, mõõdavad ja uurivad meie reklaamide tulemuslikkust, jälgivad lehekülgede kasutust ja 
külastuse teid kõigil meie veebisaitidel, aitavad meil suunata meie interneti bännerreklaame meie 
veebisaitidel ja muudel veebisaitidel ning jälgivad meie interneti bännerreklaamide ja meie 
turunduspartnerite veebisaitidelt meie veebisaitidele suunavate linkide kasutust. Nad võivad ka 
kombineerida teie kohta Subway Teenustega suhtlemisest kogutud teavet nende poolt muudest allikatest 
kogutud teabega.  
 
Meil puudub juurdepääs või kontroll selle üle, kuidas need kolmandad isikud kasutavad küpsiseid või 
muid jälgimistehnoloogiaid. Lisateabe saamiseks oma reklaamivalikute kohta seoses teie teabe kogumise 
ja kasutamisega lugege Subway kontserni küpsiste kasutamise põhimõtteid. Te võite samuti külastada 
Adobe'i veebisaiti, et saada lisateavet seadmeülese jälgimise kohta ja/või eemaldada seos oma 
seadmetega. 
 

6. LOOBUMINE 
 

Küpsised ja muud tehnoloogiad 
 
Teavet nendest teenustest loobumise kohta leiate Subway Kontserni küpsiste kasutamise põhimõtetest. 
 
Turundusalased teavitused  
 
Kui te olete nõustunud meilt turundusalaseid teavitusi saama, võite nendest hiljem keelduda, järgides 
meie poolt teile saadetavates turundusteatistes sisalduvaid keeldumisjuhiseid, või te võite meiega 
ühendust võtta kontaktandmetel, mis on esitatud eelpool esitatud jaotises „Kuidas meiega ühendust 
võtta”. Sõltuvalt teie poolt kasutatavatest Subway Teenustest võib teil olla ka võimalik muuta oma 
suhtluseelistusi teie poolt kasutatavate veebipõhiste teenuste profiili jaotises või teie seadme seadetes. 
Kui meie mobiilirakendused lubavad „tõuketeavituste” saatmist, võite samuti loobuda nende teavituste 
vastuvõtmisest, sisenedes oma mobiiltelefoni seadetesse ja lülitades meie mobiilirakenduse „Teavituste” 
lüliti asendisse „väljas”.  



  

 
Kui te loobute meie poolt saadetavate turundusalaste teavituste vastuvõtmisest, võime teile endiselt 
saata teavitusi teie tehingute, kõigi meie juures registreeritud teile kuuluvate kontode ning kõigi 
konkursside, võistluste ja loosimiste kohta, millele olete registreerunud. Ühte liiki teavitustest loobumine ei 
tähenda, et olete loobunud ka muud liiki teavitustest. Näiteks turundusalaste e-kirjade vastuvõtmisest 
loobumise korral saate endiselt turundusalaseid tekstsõnumeid, kui olete lubanud nende vastuvõtmise. 
Pange tähele, et kui te saate teavitusi Subway® frantsiisilt, peate teavitustest loobuma otse nende juures.      
 
Lojaalsusprogramm  
 
USA ja Kanada. Subway® lojaalsusprogrammis osalemine on vabatahtlik; te võite lõpetada oma 
osalemise Subway® lojaalsusprogrammis, kasutades selleks kontaktandmeid, mis on esitatud ülaltoodud 
jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta”, millisel juhul kustutatakse kõik programmi kaudu kogutud 
andmed, välja arvatud need, mida me oleme kohustatud õigusaktide kohaselt säilitama. Pange tähele, et 
andmed, mis on saadud muu programmivälise suhtlusega, võivad meile alles jääda. 
 
Rahvusvaheline. Kui te soovite loobuda rahvusvahelisest lojaalsusprogrammist, võtke ühendust 
sõltumatu ostuorganisatsiooniga, kes on vastutav programmi haldamise eest piirkonnas, kus te olete 
registreeritud. Sõltumatute ostuorganisatsioonide ja nende piirkondade loendi leiate eelpoolt jaotisest 
„Kolmandatelt isikutelt vastu võetud teave”. 
 
Rakenduse jälgimiseelistused  
 
Loobumine kustutamisega.. Te võite loobuda kogu teabest, mida kogutakse meie rakendus(t)e kaudu, 
desinstallides selle (need). Te võite kasutada standardset desinstalleerimist, rakendust või 
andmehaldusprotsesse, mis on saadaval teie mobiilseadme kaudu. Pärast rakenduse deinstalleerimist 
kustutatakse kogu rakenduses salvestatud teave, sealhulgas mis tahes eelistused, mille olete eelnevalt 
seadnud asukohalubade jaoks, ja asjaolu, kas olete lubanud meil teile tõuketeavitusi saata. Pärast 
rakenduse desinstalleerimist ja eelistuste kustutamist lõppevad tõuketeavitused rakenduselt. Te võite 
samuti vältida nende rakenduse funktsioonide kasutamist, mis koguvad teatud liiki andmeid. 
 
Asukohateabest loobumine. Teil võib olla võimalik kohandada oma seadme seadeid nii, et teavet teie 
füüsilise asukoha kohta ei saadeta meile või kolmandatele isikutele, (a) keelates asukoha määramise 
teenused seadme seadetes; või (b) keelates teatavate veebisaitide või mobiilirakenduste load, et saada 
juurdepääs teabele, muutes asjaomaseid eelistusi ja lubasid teie mobiiliseadmes või veebibrauseri 
seadetes. Pange tähele, et teie asukohta on võimalik tuletada teie WiFi, Bluetoothi ja seadme muude 
seadete alusel. Vaadake lisateavet oma seadme seadetest. 
 

7. TEIE JURIIDILISED ÕIGUSED 
 
Teatud tingimustel on teil kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt õigused seoses teie 
isikuandmetega. Teil on õigus: 
 
Juurdepääs oma isikuandmetele. Te saate taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. See võimaldab 
teil saada koopia isikuandmetest, mida me teie kohta säilitame, ja kontrollida, et me töötleme neid 
seaduspäraselt. Te võite saada mõistliku juurdepääsu oma isikuandmetele, võttes ühendust Subway 
kontserni privaatsusosakonnaga seoses oma isikuandmete täpsusega. Pange tähele, et me võime nõuda 
teilt konkreetset teavet, et võimaldada meil teie isikusamasust ja juurdepääsuõigust kontrollida ning 
otsida teie kohta ja esitada teile isikuandmeid, mida meil võib teie kohta olla. 
 
Teie õigus saada juurdepääs isikuandmetele, mida me teie kohta säilitame, ei ole absoluutne. Esineb 
juhtumeid, kus kohalduvad õigus- või haldusaktid lubavad või nõuavad, et me keelduksime osade või 
kõigi isikuandmete esitamisest, mida me teie kohta säilitame. Lisaks võivad isikuandmed olla hävitatud, 
kustutatud või anonümiseeritud. Kui me ei saa anda teile juurdepääsu oma isikuandmetele, teavitame 
teid selle põhjustest vastavalt kõigile õigus- või halduspiirangutele. 
 



  

Teie isikuandmete muutmine või värskendamine. Meie eesmärgiks on tagada, et meie valduses 
olevad isikuandmed oleksid täpsed, kehtivad ja täielikud. Kui te usute, et teie isikuandmed on ebaõiged, 
ebatäielikud või vananenud, võite taotleda selle teabe muutmist või parandamist. Me rakendame kõiki 
mõistlikke meetmeid selle muutmiseks ja vajadusel rakendame mõistlikke meetmeid agentide, 
teenusepakkujate või muude kolmandate isikute teavitamiseks juhtudel, kus oleme esitanud ebatäpset 
teavet, s.t nende valduses olevaid andmeid võidakse samuti parandada ja kaasajastada. Samas jätame 
endale õiguse jätta muutmata isikuandmed, mis on meie arvates täpsed.  
 
Teie isikuandmete kustutamine. Te võite paluda meil isikuandmeid kustutada või eemaldada, kui meil 
ei ole juriidilist põhjust nende kasutamise jätkamiseks. Teil on ka õigus paluda meil kustutada või 
eemaldada oma isikuandmeid juhul, kui te olete edukalt kasutanud oma õigust esitada vastuväiteid 
töötlemisele (vt allpoolt), kui me oleme võib-olla töödelnud teie andmeid ebaseaduslikult või kui meilt on 
nõutud teie isikuandmete kustutamist vastavuse tagamiseks õigusaktidega. Pange tähele, et meil ei ole 
alati võimalik täita teie kustutamistaotlust konkreetsetel õiguslikel põhjustel, millest me teavitame teid 
asjakohastel juhtudel teie taotluse esitamise ajal. 
 
Vastuväidete esitamine teie isikuandmete töötlemisele. Teil võib olla teatud asjaoludel õigus esitada 
vastuväiteid seoses teie andmete meiepoolse töötlemisega. See õigus kohaldub, kui me töötleme teie 
isikuandmeid teie (või kolmanda isiku) õigustatud huvide alusel, mille suhtes te võite esitada vastuväiteid 
juhul, kui te tunnete, et see mõjutab teie põhiõigusi ja -vabadusi. Teil on samuti õigus esitada vastuväiteid 
juhul, kui töötleme teie isiklikke andmeid otseturunduse eesmärgil. Samas võime mõnel juhul näidata, et 
meil on mõjuv õiguspärane põhjus teie teabe töötlemiseks või õiguslikud kohustused, mis on ülimuslikud 
teie õiguste ja vabaduste suhtes. 
 
Andmete ülekantavus. Te võite taotleda oma isikuandmete ülekandmist teile või kolmandale isikule. Me 
pakume teile või teie poolt valitud kolmandale isikule teie andmeid struktureeritud, üldkasutataval ja 
masinloetavas vormingus. Pange tähele, et see õigus kehtib ainult automatiseeritud teabe suhtes, mille 
kohta te andsite algselt meile nõusoleku või kus me kasutasime teavet teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. 
 
California elanike eraelu puutumatuse õigused. California õigusaktid lubavad California elanikel nõuda 
teatavat üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas nende isikuandmeid jagatakse kolmandate isikutega või 
sidusettevõtetega otseturunduse eesmärgil. Kui te olete California elanik ja soovite sellise taotluse 
esitada, võtke meiega ühendust aadressil: privacy@subway.com, kirjutades teemareale "My California 
Privacy Rights". 
Pange tähele, et kui te loobute meie poolt saadetavaid turundusalaseid teavitusi vastu võtmast, võime 
teile endiselt saata teavitusi teie tehingute, kõigi meie juures registreeritud teile kuuluvate kontode ning 
kõigi konkursside, võistluste ja loosimiste kohta, millele olete registreerunud. Ühte liiki teavitustest 
loobumine ei tähenda, et olete loobunud ka muud liiki teavitustest. Näiteks turundusalaste e-kirjade 
vastuvõtmisest loobumise korral saate endiselt turundusalaseid tekstsõnumeid, kui olete lubanud nende 
vastuvõtmise. Pange tähele, et kui te saate teavitusi Subway® frantsiisivõtjalt, peate teavitustest loobuma 
otse nende juures.     
 
Kui te soovite kasutada mis tahes eelpool sätestatud õigusi, võtke meiega ühendust. Peame 
paluma teil anda meile täpset teavet, mis aitab meil teid tuvastada. See on turvameede, mis aitab 
tagada, et teie isikuandmeid ei avalikustata kellelegi, kellel ei ole õigust neid vastu võtta. 
 

8. RAHVUSVAHELISED ANDMEEDASTUSED JA ANDMEKAITSERAAMISTIK PRIVACY 
SHIELD 

 
Meie äritegevuse üleilmse loomuse tõttu võidakse teie isikuandmeid edastada Ameerika Ühendriikidesse 
ja muudesse riikidesse, mis ei pruugi osutada samal tasemel andmekaitset kui teie koduriik, ja neid 
võidakse seal töödelda. Subway kontserni privaatsustavad on kooskõlas kõigi kohaldatavate riiklike, 
osariiklike ja kohalike andmekaitse- ja turvaalaste õigusaktidega. 

Meie klientide puhul, kelle jaoks Subway Teenuste kasutamine põhjustab isikuandmete edastamist 
Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) või Šveitsist EMP-välistesse riikidesse, toetume ühele või mitmele 



  

järgnevale õiguslikule mehhanismile: ELi-USA eraelu puutumatust käsitlev kaitse, Šveitsi-USA eraelu 
puutumatust käsitlev kaitse, tüüptingimuste kasutamine lepingutes ja isiku nõusolek. 

Subway® kontserni töötlemisüksus, Franchise World Headquarters (FWH) ja meie teised sidusettevõtted 
Ameerika Ühendriikides: Doctor’s Associates LLC, Franchisee Shipping Center Co., LLC, FWH 
Technologies, LLC, Subway Doctor’s Associates LLC, Franchisee Shipping Center Co., LLC, FWH 
Technologies, LLC, Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd., Subway IP, Inc., Subway MyWay, 
LLC, Subway Realty, LLC, Subway Real Estate, LLC järgivad oma tegevuses ELi-USA ja Šveitsi-USA 
andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõudeid, nagu on sätestanud Ameerika Ühendriikide 
kaubandusministeerium nende isikuandmete osas, mis edastatakse Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) 
või Šveitsist Ameerika Ühendriikidesse. Meie USA sidusettevõtted on sertifikaatidega kinnitanud, et nad 
järgivad privaatsuskaitse põhimõtteid teavitamise, valimise, edaspidise edastamise eest vastutamise, 
turvalisuse, andmete terviklikkuse ja eesmärkide piiramise, juurdepääsemise ning õiguste ja kohustuste 
osas. Kui esineb vastuolusid käesoleva Privaatsusavalduse tingimuste ja privaatsuskaitse põhimõtete 
vahel, on ülimuslikud privaatsuskaitse põhimõtted. Lisateabe saamiseks privaatsuskaitse programmi 
kohta ja meie sertifikaatide lehekülje vaatamiseks külastage aadressi https://www.privacyshield.gov.   

Franchise World Headquarters ja muud USA sidusettevõtted võtavad kohustuse teha koostööd ELi 
andmekaitseasutustega (DPA-d) ja Šveitsi föderaalse andmekaitse- ja teabevolinikuga (FDPIC) ning 
järgida nende ametivõimude nõuandeid inimressursside ja inimressurssidega mitte seotud andmete 
ülekandmisega EList ja Šveitsist. 

Kooskõlas ELi-USA ja Šveitsi-USA privaatsuskaitse põhimõtetega võtavad Franchise World 
Headquarters ja teised USA sidusettevõtjad kohustuse lahendada kaebuseid, mis puudutavad teie 
privaatsust ning teie isikuandmete meiepoolset kogumist või kasutamist. Euroopa Liidu või Šveitsi isikud, 
kellel on päringuid või kaebusi käesoleva Privaatsusavalduse kohta, peavad esmalt võtma ühendust 
Subway privaatsusosakonnaga (vt  eelpoolt jaotist „Kuidas meiega ühendust võtta”). 

Franchise World Headquarters ja teised USA sidusettevõtjad on allutatud Föderaalse 
Kaubanduskomisjoni (FTC) uurimis- ja rakendusvolitustele seoses privaatsuskaitsega. Teatud 
tingimustel, kui me ei lahenda otse teie kaebust rahuldaval viisil, võite esitada privaatsusega seotud 
kaebused otse oma andmekaitseasutusele:  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm, 
mis moodustab komisjoni privaatsuskaitse alusel esitatud kaebuste uurimiseks ja lahendamiseks. Me 
tagame täieliku kooskõla DPA-de nõuannetega ja astume vajalikke samme, et eemaldada mis tahes 
vastavused privaatsuskaitse põhimõtetega. Sellised sõltumatud vaidluste lahendamise mehhanismid on 
saadaval tasuta ELi ja Šveitsi kodanikele. Lisaks on teil õigus tugineda siduvale vahekohtumenetlusele 
privaatsuskaitse alusel. 
 

9. KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME 
 
Kohalduvates õigusaktides lubatud ulatuses säilitame teie isikuandmeid, kui (1) see on vajalik nende 
hankimise eesmärkidel ja kooskõlas käesoleva privaatsusavaldusega või (2) meil on muud õiguslikud 
alused, mis on sätestatud käesolevas privaatsusavalduses või kogumiskohas, nende andmete kauem 
säilitamiseks perioodist, mis on vajalik isikuandmete esialgse hankimise eesmärkidel. Kui õiguslik alus 
andmete töötlemiseks põhineb ainult nõusolekul, kustutame isikuandmed vastava nõusoleku 
tagasivõtmise korral. 
 

10. LASTE PRIVAATSUS 
 
Meie teenused ei ole mõeldud kasutamiseks alla 13-aastaste või asjaomase reguleerimisala võrdväärsest 
miinimumvanusest nooremate laste poolt.  
 
Kui te olete lapsevanem või seaduslik hooldaja ning usute, et oleme kogunud teavet teie lapse kohta, 
võtke meiega ühendust eelpool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta” kirjeldatud viisil.  



  

 
Kui me saame teada, et oleme tahtmatult kogunud isikuandmeid alla 13-aastase või asjaomase 
reguleerimisala võrdväärsest miinimumvanusest noorema kohta, astume samme teabe kustutamiseks 
esimesel võimalusel. 
 

11. MEIE TURVALISUS 
 
Me tunnistame teie isikuandmete turvalisuse säilitamise tähtsust. Me kaitseme teie teavet turvameetmete 
abil, sealhulgas füüsiliste, halduslike ja tehniliste kaitsemeetmetega, mis ennetavad teie teabe kadu, 
väärkasutust, volitamata juurdepääsu, avalikustamist või muutmist. 
 
Kuigi me oleme rakendanud turvatehnoloogiaid ja protseduure, mis aitaksid teie isikuandmeid kaitsta, ei 
ole ühegi süsteemi turvalisust võimalik 100% tagada. Pange tähele, et me ei saa tagada ega 
garanteerida mis tahes teabe turvalisust, mille te meile edastate. Te kasutate Subway Teenuseid ja 
esitate meile oma teavet omal vastutusel.  
 

12. MEIE KONTSERNI ETTEVÕTTED 
 
Siin on nimekiri meie üksuste kohta, mis võivad olla seotud teie isikuandmete töötlemisega: 
 
Doctor's Associates LLC 
Franchise World Headquarters, LLC 
FWH Technologies, LLC 
Sandwich and Salad Franchises of South Africa (Proprietary) Ltd.  
SJ Marketing G.K. 
Subway Brand Management & Consultant (Shanghai) Co., Ltd. 
Subway Franchise Systems of Canada, ULC 
Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. Sucursal Argentina 
Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. 
Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. 
Subway Franchisee Advertising Fund Trust Ltd. 
Subway Franchisee Canadian Advertising Trust 
Subway Franchisee Gift Certificate Management Company, LLC 
Subway International B.V. - Ecuador 
Subway International B.V. - South Korea Branch 
Subway International B.V. - Taiwan Branch 
Subway International B.V. 
Subway International de Mexico, S. de R.L. de C.V. 
Subway IP LLC  
Subway Japan G.K. 
Subway MyWay of Canada, ULC 
Subway MyWay, LLC 
Subway Partners Colombia C.V.  
Subway Systems Colombia S.A.S. 
Subway Realty e Desenvolvimento de Software do Brasil Ltda. 
Subway Realty Limited 
Subway Realty of France EURL 
Subway Realty of Italy S.r.l.  
Subway Realty of Spain, S.L.U. 
Subway Realty of the Netherlands B.V. Merkezi Hollanda Istanbul Merkezi Şubesi   
Subway Subs of Canada, ULC 
Subway Systems Australia Pty. Ltd. 
Subway Systems do Brasil Ltda. 
Subway Restaurant Management (Shanghai) Co. Ltd. 
Subway Systems India Private Limited 
Subway Systems Middle East FZ-LLC 



  

Subway Systems Singapore Pte. Ltd. 
Subway Vermietungs-und Servicegesellschaft mbH 
Subway Vermietungs-und Servicgesellschaft G.m.b.H. -organizachi slozka (Czech Republic) 
 
Täname teid meie privaatsusavalduse lugemise eest. Kui teil on küsimusi käesoleva 
avalduse või selle kohta, kuidas me töötleme isikuandmeid, võtke meiega ühendust 
käesoleva dokumendi ülaosas asuvas jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta” toodud 
kontaktandmetel. 
 
Kui me ei suuda teie probleemidele lahendust leida, on teil õigus võtta ühendust 
andmekaitse järelevalveasutusega riigis, kus te elate või töötate või kus teie arvates 
rikuti andmekaitse-eeskirju, või pöörduda õiguskaitsemeetmete rakendamiseks 
kohtusse. 
 


