Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus
See dokument käsitleb ettevõtte Travian Games GmbH
privaatsuspoliitikat. Ettevõtte aadress on Wilhelm-Wagenfeld Straße 22,
80807 München, Saksamaa. Seda privaatsuspoliitikat rakendatakse kõigis
veebisaitides, mobiilirakendustes ja mängudes, mida TRAVIAN GAMES
(edaspidi TRAVIAN GAMES) haldab.
Kui TRAVIAN GAMESi poolt hallatud veebisait suunab teid teisele
veebisaidile, mida TRAVIAN GAMES ei halda või kui te kasutate kolmanda
osapoole teenust (nt makse sooritamisel), siis peate olema teadlik sellest,
et see privaatsuspoliitika ei rakendu sellise kolmanda osapoole suhtes.
TRAVIAN GAMES kogub, töötleb ja salvestab mis tahes teie poolt
vabatahtlikult TRAVIAN GAMESile edastatud andmeid (nt standardvormid
või muud TRAVIAN GAMESi veebisaitide või mängude vormid)
elektrooniliselt või muu sidevahendi kaudu. Need andmed võivad olla
edastatud seoses suhtlemisel teie, veebisaitide ja TRAVIAN GAMESi
mängudes osalemisega ning nende kasutamisel järgitakse alltoodud
lõikude teavet ja valdavaid eeskirju.
Need andmed sisaldavad muu hulgas teavet, mida te edastate teistele
kasutajatele nendega suhtlemisel veebisaitidel ja mängude kaudu, mida
TRAVIAN GAMES haldab.
1.
TRAVIAN GAMESi veebisaitide külastamine
Kui külastate TRAVIAN GAMESi hallatavat veebisaiti, siis teie seadme
brauser edastab automaatselt veebisaidile juurdepääsul kasutatava IPaadressi, brauseri versiooni, ekraani resolutsiooni ja operatsioonisüsteemi
info. Brauser edastab samuti kuupäeva, külastus- ja kestvusaja ning teiste
teie kasutatud veebisaitide külastusaja seansi ajal. TRAVIAN GAMES
kasutab seda teavet veebisaitide ja mängude optimeerimiseks. Lisaks
kasutab TRAVIAN GAMES oma veebisaitidel analüüsi tööriista Google
Analytics. Palun tutvuge Google Analyticsi kasutamise üksikasjadega 4.
lõike punktis d.

2.

TRAVIAN GAMESi mängude kasutamine

a
Registreerimine
Kui te registreerute TRAVIAN GAMESi poolt hallatud mänguks, siis peate
sisestama oma e-posti aadressi, valima kasutajanime ja parooli. TRAVIAN
GAMES salvestab selle teave alaliselt, kui te valideerite teile
registreerimisel kasutatud e-posti aadressil saadetud aktiveerimislingi. Kui
te ei valideeri linki, siis andmed kustutatakse kahe nädala pärast. Palun
ärge kasutage kasutajanimena oma, kellegi teise ega kaitstud
registreeritud kaubamärgi nime. Lisaks määrab TRAVIAN GAMES teie
asukohariigi, mis põhineb seadme IP-aadressil. See teave salvestatakse,
et pakkuda teile sobivat maksemeetodite valikut.
Kui te klõpsate mis tahes TRAVIAN GAMESi veebisaidi reklaamilingil ja teid
suunatakse TRAVIAN GAMESi poolt hallatud veebisaidile, siis teie arvutile
paigutatakse küpsis. Küpsis sisaldab teavet selle kohta, millisel
reklaamilingil, reklaamijal, mängul te klõpsasite, samuti mis kellaajal ja
millises riigis. TRAVIAN GAMES määrab samuti asukohariigi, mis põhineb
seadme IP-aadressil. TRAVIAN GAMES hindab neid anonüümseid andmeid
reklaamikampaaniate optimiseerimiseks ja aruandluses reklaamijatega.
Küpsis kustutatakse, kui aktiveerimise link on valideeritud.
TRAVIAN GAMES võimaldab vaid ühekordset mängudeks aktiveerimist
mängukonto abil ning hõlpsamat navigeerimist TRAVIAN GAMESi poolt
hallatud mängudes. Aktiveerimise põhimõte on, et teie poolt mängu
registreerimisel antud andmed salvestatakse keskselt.

b
Mängude kasutamine
TRAVIAN GAMES salvestab ja töötleb teie isikuandmeid mängu kasutaja
nõusolekulepingu ja kasutusvalikute rakendamisel, mis on seotud selle
lepinguga (nagu näiteks mängu ja toesüsteemi kasutamine, jne).
TRAVIAN GAMES kasutab oma mängudes ka analüüsivahendeid Google
Analytics ja SWRV. Palun lugege 4. lõike punktides d) ja e) olevat infot, et
saada lisateavet Google Analyticsi ja SWRVE kasutamise kohta. Sama
kehtib, kui kasutate TRAVIAN GAMESi mängule juurde pääsemiseks
TRAVIAN GAMESi hallatud mobiilirakendust.

c
Suhtlemisvahendid
TRAVIAN GAMESi poolt hallatavad mängud ja veebisaidid pakuvad
erinevaid vahendeid TRAVIAN GAMESi või teiste mängijatega suhtlemisel.
TRAVIAN GAMES kasutab automaatset filtreerimissüsteemi. See keelab

mis tahes suhtlemisvahendid, mis rikuvad ettevõtte Travian Games GmbH
jaotises 9 sätestatud tingimusi. Konkreetsemalt, TRAVIAN GAMES kasutab
automaatset filtreerimissüsteemi nende massimeilingute ja sõnumite
blokeerimisel, mis on solvavad, obstsöönsed või rassistlikud, mis ülistavad
vägivalda või mis tahes muid pahaks pandavaid toodet või sõnumeid
reklaamivaid seisukohti või sõnumeid. Veelgi enam, TRAVIAN GAMES
salvestab suhtlemisvahendite kasutamist lühiperioodi jooksul, et
analüüsida ja parandada mis tahes tehnilised vead, tagada süsteemi
turvalisus ja terviklikkus, võidelda solvava ja/või volitamata kasutamise
vastu ning koguda anonüümselt kasutajaga seoses olevat statistikat.
Kogutud andmed on sõnumi kuupäev, kellaaeg, saatja ja saaja info,
sõnumi tekst ning saadetud andmete voog.
Ükski TRAVIAN GAMESi töötaja ega agent ei loe teie sõnumit teie
nõusolekuta. Kui TRAVIAN GAMES kahtlustab mis tahes solvavat ja/või
lubamatut saadaoleva suhtlemisvahendi kasutamist (näiteks kui saaja
raporteerib sõnumi), siis TRAVIAN GAMES jätab endale õiguse kontrollida
seda mängukontot ja sellelt kontolt saadetud sõnumeid ning kasutada
vajadusel edasisi meetmeid.

d
Mänguoperatsioonide tegevuse kontroll
TRAVIAN GAMES kogub ja salvestab andmeid, mis sisaldavad teavet
kuidas veebisaite ja TRAVIAN GAMESi poolt hallatavaid mänge
kasutatakse, nt kasutaja mängusisene tegevus, kasutajate mängusisene
suhtlemine või mänguga seoses olevad teenused. See kaasab mängu
profiili jälgimist ja mänguoperatsioonide võimalikku kontrollimist, mille
tulemusel võidakse tuvastada kasutajate solvav või ebakohane tegevus.
TRAVIAN GAMES kasutab eriprogramme mängureeglite rikkumise
tuvastamisel, nt programme, mille abil on võimalik identifitseerida
lubamatute skriptide kasutamist. Selleks võidakse salvestada IP-aadresse,
viimase neljateistkümne päeva sisselogimise andmeid ja mis tahes muid
andmeid, mida brauser edastab päistiitlina. Lisaks kasutab TRAVIAN
GAMES selleks spetsiaalse väljaõppe saanud isikuid (TRAVIAN GAMESi
töötajad või vabakutselised). TRAVIAN GAMES valib neid samuti mängijate
hulgast, kes on avaldanud soovi täita neid ülesandeid vabatahtlikult.
Töötajatel, vabakutselistel ja vabatahtlikel (spetsiaalse väljaõppe saanud
personal) on ülesande täitmisel juurdepääs samade andmete juurde nagu
TRAVIAN GAMESi eriprogrammide kasutajatel. Spetsiaalse väljaõppe
saanud töötajad identifitseerivad, toovad esile ja määravad karistuse mis
tahes tingimuste ja käesolevate mängureeglite rikkumise, näiteks mitme
mängukonto illegaalse kasutamise või teiste mängijate solvamise korral.

Spetsiaalse väljaõppe saanud töötajad juhinduvad üksnes TRAVIAN
GAMESi tingimustest ja juhistest. Nende ülesandeks on konkreetselt
tagada andmekaitse eeskirjade nõuetekohasus. TRAVIAN GAMES on
vastutav osapool isikuandmete töötlemisel. Kui TRAVIAN GAMES leiab, et
te rikute lepingutingimusi (nt kasutate volitamata skripte), siis TRAVIAN
GAMES jätab endale selgesõnaliselt õiguse liita teie IP-aadress muude
andmetega, mida TRAVIAN GAMES on teie kohta salvestanud, et
informeerida teid sellest rikkumisest. Seejärel võib TRAVIAN GAMES
kasutada edasisi meetmeid kasutaja suhtes normaalsete
mänguoperatsioonide taastamiseks.

e
Sisekontroll
TRAVIAN GAMES kasutab samuti teie poolt või teie kohta salvestatud
teavet, et ettevõttesiseselt kontrollida andmeid, kasutaja huve ja
käitumist. Nende andmete kasutamine on anonüümne. Te võite alati
esitada vastuväite seoses nende andmete salvestamise ja kasutamisega
tulevikus. Palun saatke andmete tühistamist käsitlev nõue alltoodud eposti aadressil. Tühistamisega ei seostu muid kulutusi, va tühistamise
toiming.

f
Maksete töötlemine
Makse sooritamisel peate andma täiendavat teavet. Teabe iseloom sõltub
teie poolt valitud maksemeetodist. TRAVIAN GAMES võimaldab mitme
anonüümse maksemeetodi kasutamist.
TRAVIAN GAMES edastab makse töötlemisel vajamineva teabe
teenuseosutajatele, kes vastutavad maksetoimingute teostamise eest.
TRAVIAN GAMESi poolt töötleb neid maksetoiminguid TG Payment GmbH
Münchenis (Saksamaa). Kolmandate osapooltega teevad koostööd
ettevõttevälised teenuseosutajad (PayPal, krediitkaartide firmad,
mobiilvõrguühenduste operaatorid jt). Need kolmandad osapooled on
legaalselt seotud, haldavad konfidentsiaalselt ja turvaliselt teie
isikuandmeid, lähtuvad valdavatest seadusnormidest ning võivad kasutada
teie isikuandmeid ainult lepingutingimuste täitmisel.
Kui te alustate maksetoimingu teostamist mängu ajal, siis seadmes
sisestatakse küpsis juhuslikult saadud ID-numbriga. See küpsis võimaldab
teil siseneda uuesti mängu maksetoimingu lõpetamisel.
TRAVIAN GAMESi töötajad vastutavad makse õigesti töötlemise eest ning
võivad seetõttu saada ligipääsu kogu vajalikule infole. Need töötajad

juhinduvad üksnes TRAVIAN GAMESi tingimustest ja juhistest ning nende
ülesanne on tagada käesolevate andmekaitse eeskirjade nõuetekohasus.
Need töötajad kasutavad anonüümseid makseandmeid, et identifitseerida
ja ära hoida mis tahes maksetoimingu väärkasutust. Rikkumise korral
maksetoiming tühistatakse. Lisaks on TRAVIAN GAMESil õigus kasutada
mis tahes saadaolevaid andmeid ja vajadusel kasutada isikuandmeid
edasiste meetmete rakendamisel.
TRAVIAN GAMESil on õigus edastada andmeid kolmandatele osapooltele.
Need kolmandad osapooled töötlevad TRAVIAN GAMESi jaoks
maksetoiminguid või vastutavad maksetoimingute teostamise eest
eeldusel, et teenus on vajalik saadaolevate summade kasseerimisel.

g

Kasutuspõhine veebis reklaamimine

Kasutades Traviani veebilehte, kuvatakse reklaame, mis on optimeeritud
selle järgi, kui asjakohased need teie jaoks on. Kuvatavad reklaamijaid
koguvad iseseisvalt anonüümseks muudetud andmeid teie
kasutuskäitumise kohta. Näiteks kogutakse andmeid veebilehtede
külastamise, kasutatud pakkumiste ja klõpsatud ribareklaamide kohta.
Kooskõlas seadustatud eeskirjadega ei saa kogutavate andmete
pseudonüümseks tegemisest tulenevalt ühtegi kasutajat nende andmete
järgi isiklikult tuvastada. Tehnilistel põhjustel kogutud IP-aadresse ei
kasutata kasutuskäitumispõhise reklaami aktiveerimiseks ja need
muudetakse täielikult anonüümseks.
Lisateavet selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamitehnoloogiaid
andmete töötlemiseks, leiate järgmiselt lingilt:
http://www.google.com/intl/et/policies/privacy/partners/
Kui te ei soovi saada Google'ilt ühtegi sihitud reklaami, siis saate selle
keelata, klõpsates järgmisel lingil:
http://www.google.com/ads/preferences
Teie külastatav Traviani veebileht kasutab järgmisi teenused või
teenusepakkujaid:
-

Google AdSense, teenus, mis integreerib reklaami ettevõttest
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA

-

-

Google Ad Exchange, teenus, mis integreerib reklaami ettevõttest
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berliin, Saksamaa
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburg,
Saksamaa

Lisaks lubame ka muudel kolmandatel osapooltelt, nt
meediaagentuuridel, küpsiseid paigutada, et analüüsida veebipõhise
reklaami tarbimist ja pakkuda teile sihipärast reklaami, mis põhineb teie
eelistustel meie veebilehtedel. Lisaks võimaldab see meediaagentuuridel
pakkuda reklaami täpselt õigetele sihtrühmadele ja reklaam ei lähe raisku.
Seega genereeritakse anonüümset statistikat ja andmeid kasutatakse
turu-uuringu eesmärgil. Andmed ei vii ühegi indiviidi tuvastamiseni.
Meie veebileht kasutab ka lisaks „teisenduste jälgimise piksleidˮ
ettevõttest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304,
USA, www.facebook.com („Facebook”) ja/või Twitter International
Company, The Academy 42, Pearse Street, Dublin 2, Iirimaa,
http://www.twitter.com („Twitter”) ja/või Google AdWords, Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
www.google.com/adwords („Google”). See tööriist võimaldab meil jälgida
kasutajate tegevust pärast seda, kui nad on partneri reklaamil klõpsamise
järel suunatud edasi teenusepakkuja veebilehele. See tähendab, et me
salvestame Facebooki või Twitteri reklaamide või Google'i reklaamide
efektiivsust statistilisel või turu-uuringu eesmärgil. Sellisel teel kogutud
andmed on anonüümsed. Seega ei saa me näha ühegi kasutaja isiklikke
andmeid. Kogutud andmeid säilitab ja töötleb Facebook või Twitter või
Goolge. Me teavitame teid sellest kooskõlas teabega, mis on vastaval
ajahetkel meile saadaval. Facebook, Twitter ja Google võivad
kombineerida neid andmeid teie Facebooki, Twitteri ja Google'i kontoga
ning kasutada neid andmeid kooskõlas oma andmekaitsepoliitikaga, mille
leiate aadressidelt
https://www.facebook.com/about/privacy/
või
https://twitter.com/privacy
enda reklaami eesmärgil.
Teisendamise jälgimine võimaldab Facebookil, Twitteril ja Google'il ning
nende partneritel kuvada teile reklaame nii sees kui ka väljaspool

Facebooki, Twitterit või Google Display Networki. Mõlemal juhul
salvestatakse selle eesmärgiga teile arvutisse küpsis.
Palun klõpsake siin, kui soovite tühistada oma sellekohase nõusoleku:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
või
https://twitter.com/settings/security.

h
Kasutamine läbi kolmanda osapoole platvormi; mobiilne
jälitamine
Kasutame mobiilset jälitamisetehnoloogiat, et oma pakkumisi jätkuvalt
parandada ja optimeerida. Selleks kasutame teenuseid ettevõttelt Adjust
GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berliin, Saksamaa (www.adjust.com).
Kasutades neid teenused, kogume statistilisi andmeid oma veebisaitide
kasutamise kohta, et enda pakkumisi pidevalt parandada. Seoses meie
rakenduste kasutamisega saame teavet teie mobiiliseadmest, mille
salvestame ja mida seejärel hindame. Kogume järgmisi andmeid: IPaadressid, mis kohe anonümiseeritakse, MAC-aadressid, anonümiseeritud
seadme ID (IDentifier for Advertisers – IDFA või Google Advertiser ID –
GAID), veebilehitseja tüüp, keel, interneti teenusepakkuja, võrgu olek,
ajatsoon, URL või ligipääsu- ja väljapääsuleht, kulutatud aeg ja ligipääsu
kuupäev, teekonnaandmed ja teised statistilised andmed meie teenuse
kasutamise kohta. Teie isikut ei saa nende andmete põhjal tuvastada.
Sellisel viisil kogutud andmeid kasutatakse anonüümsete kasutajaprofiilide
loomiseks. Jälitustehnoloogiat kasutades kogutud andmeid ei kasutata
veebilehe külastaja isiku tuvastamiseks vastava isiku loata. Andmete
kogumist ja salvestamist saab keelata, et neid edaspidi ei kogutaks,
muutes oma mobiilseadme sätteid 8. jaotises kirjeldatu kohaselt.
3.
Teie andmete edastamine kolmandatele osapooltele
TRAVIAN GAMES edastab teatud juhtudel teie andmeid alltoodud
osapooltele.





Makseteenuste osutajad (vt ülaltoodut)
Infotehnoloogia teenuste osutajad (nt meiliteenuste osutajad,
hostimisteenuste osutajad)
Andmebaasiga seoses olevad teenused (nt reklaamikampaaniate
analüüsimine)
Sidusettevõtted (nt makseteave ettevõttele TG Payment GmbH)



Riigiasutused (nt kontrolli teostavad asutused)

Need kolmandad osapooled on legaalselt seotud, nad haldavad teie
isikuandmeid konfidentsiaalselt ja turvaliselt vastavalt valdavatele
õigusnormidele. Nad võivad ligi pääseda teie isikuandmetele ainult siis, kui
selliseid andmeid on vaja lepingu täitmisel, eeldusel, et selliseks
juurdepääsuks on legaalne alus.
Veelgi enam, TRAVIAN GAMES võimaldab kolmandatel osapooltel võtta
teiega kontakti reklaami eesmärgil ainult teie selgesõnalise, eelneva
nõusoleku korral. Sellisel juhul edastab TRAVIAN GAMES teie e-posti
aadressi sellistele kolmandatele osapooltele.

4.

Tehnilised funktsioonid

a
Küpsised
Küpsised on väikesed failid, mis võimaldavad TRAVIAN GAMESil
salvestada teatud teavet teie seadme kohta, näiteks identifitseerida, millal
te külastate uuesti veebisaiti või et koguda statistikat. Enamik küpsiseid
kustutatakse automaatselt, kui te sulgete brauseri või lahkute mis tahes
TRAVIAN GAMESi poolt hallatud veebisaidilt või mängust. Ent mõnda
küpsist võidakse salvestada pikema ajaperioodi jooksul. Ülaltoodud
lõikudes kirjeldatakse üksikasjalikumalt, kuidas TRAVIAN GAMES kasutab
küpsiseid.

b
Veebimajakad
TRAVIAN GAMES kasutab veebimajakaid (nähtamatud GIF-id või
veebilutikad jt). Veebimajakas on veebisaidil olev link, väike graafiline
objekt. Kui veebisaiti saab näha manuslingi kaudu, siis ilmub automaatselt
väike graafiline objekt. TRAVIAN GAMES kasutab veebimajakaid
veebisaitide optimeerimisel ja reklaamikampaaniates, et pidada arvestust
seansside arvu kohta teatud veebisaidil, kas ja millal e-post avati jne.
Ülaltoodud lõikudes kirjeldatakse täpsemalt, kuidas TRAVIAN GAMES
kasutab veebimajakaid.

c
Suhtlemisel kasutatavad pistikprogrammid
TRAVIAN GAMES kasutab veebisaitidel ja mängudes pistikprogramme
nagu Facebook’i like-nupp või Facebook’i ühendusnupp ning Google’i
Google +1 nupp. Suhtlemisel kasutatavate pistikprogrammide

ühisfunktsioon on, et kui olete TRAVIAN GAMESi veebisaidil, milles
kasutatakse suhtlemise pistikprogrammi, siis samad andmed edastatakse
suhtlemisel kasutatava pistikprogrammi osutajale; samuti edastatakse
need andmed, kui te lähete otse teenusepakkuja veebisaidile. Näiteks, kui
pöördute veebisaidi poole, millel on Facebook’i like-nupp, siis Facebook
saab teie poolt saidile juurdepääsul kasutatud IP-aadressi, brauseri
versiooni, ekraani resolutsiooni ja seadme opsüsteemi info ning veebisaidi
internetiaadressi, millel on like-nupp. See kehtib isegi siis, kui te pole
kasutanud ühtegi sellise teenuseosutaja teenust. Kui pistikprogrammid on
edastatud Facebook’i või Google’i kaudu, siis ülalnimetatud andmed
edastatakse USAsse.
Lisateavet edastatakse juhul, kui olete sisse loginud ühte sellisesse
teenusesse ja/või kasutate veebisaidile juurdepääsul suhtlemise
pistikprogramme. Palun konsulteerige vastava teenuse pakkujaga,
milliseid andmeid edastatakse sellisel juhul.

d
Google Analytics
TRAVIAN GAMES kasutab oma mängude kodulehekülgedel veebianalüütika
programmi Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, et
analüüsida TRAVIAN GAMESi mängude külastatavust ja veebisaite. Google
Analytics kogub andmeid TRAVIAN GAMESi poolt hallatud veebilehtede ja
mängude külastatavuse kohta, kasutab näiteks seadme tehnilisi
funktsioone veebilehe külastatavuse ja teie tegevuse analüüsimiseks.
Seejärel analüüsib Google Analytics neid andmeid vastavalt TRAVIAN
GAMESi lepingukohustustele, et koostada aruandeid, mis sisaldavad
teavet selle kohta, millist internetiaadressi kasutatakse TRAVIAN GAMESi
veebisaidile või mängule juurdepääsul, milliselt geograafiliselt asukohalt
külastati TRAVIAN GAMESi veebisaiti või mängu, kui kaua mängija kasutas
veebisaiti või mängis TRAVIAN GAMESi mängu ning kirjeldab üldjoontes
kasutaja tegevust seansi ajal. TRAVIAN GAMES on seadistanud Google
Analyticsi tööriista selliselt, et IP-aadressi viimane oktett tühistatakse
enne aadressi salvestamist Euroopas. Võite tühistada küpsiste kasutamise
oma seadme brauseri seadistuses, ent sel juhul võib teil olla piiratud
juurdepääs TRAVIAN GAMESi mängule või veebisaitidele. Ent te võite alla
laadida ja installida vastava pistiku oma seadme brauseri jaoks järgmise
lingi kaudu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ning
Google Analyticsi JavaScript kood seadistatakse nii, et Google Analyticsile
ei edastata teie seansside kohta teavet TRAVIAN GAMESi hallatud
mängudes ja veebisaitidel.

e
SWRVE
TRAVIAN GAMES kasutab mängude jaoks veebianalüütika programmi
SWRVE. Selle jaoks kasutatakse koodifragmente mängu või rakenduse
algkoodis, mis aktiveeritakse, kui teostatakse kindlat määratud tegevust
TRAVIAN GAMESi poolt (näiteks registreerimine, aktiveerimine, logimine,
konto kustutamine, krediidi ostmine jne). Kui aktiveeritud, siis saadetakse
SWRVE Euroopas asuvatesse serveritesse järgmised andmed: veebilehe
või mängu nimi, mängu riigiversioon, juhuslikkuse alusel tekitatud ja
anonümiseeritud konto ID-number, konkreetsele tegevusele mõeldud IDnumber, ajatempel, veebilehitseja sessiooni ID ja IP-aadress. Kui kasutate
mõne TRAVIAN GAMESi mängu jaoks mobiilirakendust, siis edastatakse ka
järgmised andmed: võrgu staatus (näiteks 3G, Wi-Fi),
operatsioonisüsteem (ilma versiooninumbrita) ja teave selle kohta, kas
seade on nutitelefon või tahvelarvuti. SWRVE analüüsib seejärel neid
andmeid lepingukohustuse raames TRAVIAN GAMESi jaoks, et koostada
aruandeid mängu või mobiilirakenduste kasutamise kohta. Lisaks kasutab
SWRVE edastatud andmeid anonüümselt ja koondatult, teavitades
TRAVIAN GAMESi ja teisi SWRVE kliente üldise kasutajakäitumise kohta.
Lisaks anonüümsele ja koondatud andmekasutusele salvestab ja kasutab
SWRVE TRAVIAN GAMESi edastatud andmeid ainult lepingukohustuse
ulatuses ja kooskõlas TRAVIAN GAMESi nõuetega. Võite alati esitada
vastuväite seoses nende andmete kogumise ja salvestamisega tulevikus.
Palun saatke andmete tühistamist käsitlev nõue alltoodud meiliaadressile.
Tühistamisega ei seostu muid kulutusi, välja arvatud tühistamise toiming.

f

Aktiivteavitus

Kui olete oma mobiiliseadmes vastavad sätted aktiveerinud, siis võib
TRAVIAN GAMES saata teie mobiilseadmesse aktiivteavitusi, et jagada
mängu-uuendusi või muid olulisi uudiseid. Aktiivteavitusi saate hallata
oma mobiilirakenduse või seadme sätete lehelt „Valikudˮ või „Sättedˮ .
5.
Nõusoleku tühistamine
Te võite tühistada oma nõusoleku igal ajal, va kui TRAVIAN GAMES töötleb
teie isikuandmeid lepingulisel või legaalsel eesmärgil. Kui tühistamine
käsitleb mänguteave saamist või teisi teile saadetud meilisõnumeid, siis
kaasub nendega võimalus edasise mänguteave või e-posti tühistamiseks.
Tühistamisega ei seostu muid kulutusi, va tühistamise toiming.

6.
Isikuandmetega seoses olevad muudatused või andmete
kustutamine
Te võite alati muuta oma isikuandmeid (nt uuendada või parandada) või
need täielikult kustutada. Palun pange tähele, et TRAVIAN GAMES ei saa
täita teie andmete kustutamise nõuet, kui selline nõue on vastuolus
andmete salvestamise kohustuse või mistahes TRAVIAN GAMESi või
kolmandate osapoolte seaduslike huvidega. Kui te tahate, et TRAVIAN
GAMES uuendaks teie isikuandmeid või lõpetaks teie andmete kasutamise,
võtke palun ühendust TRAVIAN GAMESiga aadressil
privacy@traviangames.com. TRAVIAN GAMES teeb seejärel nõutud
uuendused või kustutab teie andmed võimalikult kiiresti. Ent TRAVIAN
GAMES tuletab teile meelde, et tehnilistel või organisatsioonilistel
põhjustel võidakse mõnda toimingut ikka täide viia pärast teie andmete
kustutamise nõude esitamist, kui selliseid toiminguid alustati enne nõude
esitamist, kuid ei lõpetatud selleks ajaks.

7.
Isikuandmete teave
Nõude esitamisel informeerib TRAVIAN GAMES teid kõigist teie kohta
salvestatud andmetest tasuta. See teave saadetakse teile elektrooniliselt,
tavaliselt e-posti teel.

8.

Oma jälgimise ID keelamine

Apple'i mobiiliseadmete puhul: avage oma mobiiliseadme (näiteks iPhone
või iPad) sätted ja valige menüüst „Andmete privaatsusˮ . Reklaamide
jälitamise saate keelata menüü „Reklaamˮ alt.
Androidi seadmete puhul: avage oma rakenduste nimekirjas sätted ja
toksake reklaami nupul. Google Advertising ID saate keelata, kui reklaami
aken on avanenud.
9.
Lõppsätted
TRAVIAN GAMES jätab endale õiguse muuta seda privaatsuspoliitikat mis
tahes ajal; ent TRAVIAN GAMES järgib alati asjassepuutuvat andmekaitse
seadusandlust.

Kui teil on üldiseid küsimusi seoses selle privaatsuspoliitika ja
andmekaitsega TRAVIAN GAMESis, võtke palun meiega ühendust

alltoodud aadressidel. Palun kasutage võimaluse korral meiega ühenduse
võtmisel mängu registreerimise meiliaadressi.

E-post:
privacy@traviangames.com

Postiaadress:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
80807 München

Kuupäev: 1 august 2015

