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1

Meist ja meie küsitlustest

Teie (edaspidi „teie“, „vastaja“) hakkate vastama veebiküsitlusele (edaspidi „küsitlus“, "küsitlused"),
mida korraldab ettevõte GfK SE (edaspidi „GfK“, „meie“, vt jaotis „Kontaktandmed“). Meie
tegevuskoht on Euroopa Liidus. Me töötleme teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele Euroopa
andmekaitseseadustele ja muudele õigusaktidele. GfK on osa ülemaailmsest organisatsioonist
(edaspidi „kontsern GfK Group“), mis koosneb mitmest Euroopa Liidus ja sellest väljaspool asuvast
ettevõttest, mille kõigi peamine omanik on Saksamaal asuv GfK SE.

2

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on teave, mille põhjal võib teie isiku otseselt või kaudselt (kombinatsioonis muu teabega)
kindlaks teha, näiteks nimi, postiaadress, e-postiaadress ja telefoninumber, või kordumatu
veebiseadme või digiseadme identifikaator.

3

Isikuandmete kasutamine

Me töötleme teie isikuandmeid allpool esitatud eesmärkidel. Me ei kogu ega töötle rohkem või muud
liiki isikuandmeid, kui on vajalik GfK või kliendi vastavate eesmärkide saavutamiseks. Me kasutame
isikuandmeid üksnes käesolevas andmekaitseteates esitatud eesmärkidel ning juhul, kui saame
vastajate isikuandmed kliendilt, töötleme neid isikuandmeid kliendi nimel ja tema juhiste kohaselt.

3.1

Küsitluste käigus töödeldavate isikuandmete kategooriad

GfK võib toimida vastutava töötlejana või volitatud töötlejana andmekaitseteate käesolevas jaotises 3
kirjeldatud järgmiste eri andmekategooriate puhul.
1. „Küsitlusandmed“ − vastaja poolt küsitlustes antud vastused, mis võivad tahtmatult sisaldada
isikuandmeid.
2. Teie „pseudonüüm“ − identifitseerimisnumber, mille annab teile väline teenuseosutaja või
kontserni GfK Group ettevõte (edaspidi koos „andmekogumispartnerid“), kes meie nimel värbab
vastajaid ja on kutsunud teid osalema. Teie pseudonüümi loetakse isikuandmeteks, kuna
andmekogumispartner võib seda kasutades teha kindlaks teie isiku.
3. „Metaandmed“. Metaandmed on isikuandmed, mida on kogutud küsitluse taustainfona, näiteks
veebilehitseja küpsisefailide või interneti logifailide kaudu.
4. „Kontaktandmed“ − need võivad olla vastaja nimi, postiaadress, telefoninumber ja epostiaadress, mis on kliendilt küsitluse jaoks „kontaktide nimekirja“ kujul saadud.
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3.2

Andmekogumispartnerid

Me kasutame küsitluse jaoks sobivate vastajate leidmiseks ja kutsumiseks andmekogumispartnereid
ning kogume küsitluse vastuseid pseudonüümi all.
Juhul kui andmekogumispartner on väline asutus, ei saa GfK omistada pseudonüüme või mis tahes
muid küsitlusandmeid või metaandmeid vastajale, kelle isikut saaks kindlaks teha.
Samuti juhul, kui andmekogumispartner on kontserni GfK Group ettevõte, ei seo me teie
küsitlusandmeid ega metaandmeid teie isikuga.
Vt ka jaotis 4.3 („Välised teenuseosutajad“).

3.3

Vastutava töötlejana toimimine ning kontaktandmete ja küsitlusandmete
töötlemine
3.3.1 Vastajate värbamine andmekogumispartnerite kaudu
GfK on küsitlusandmete ja metaandmete vastutav töötleja juhul, kui me ei saa
küsitluse tellinud kliendilt kontaktide nimekirja või muid isikuandmeid.
GfK töötleb teie küsitlusandmeid teie pseudonüümi all teie nõusolekul, mille te olete
andnud kas andmekogumisasutusele, kes kutsus teid küsitluses osalema, või otse
meile, kui nõustusite küsitluses osalema.

3.3.2 Küsitlused vastajatele, kelle kontaktandmed on GfK saanud klientidelt
Mõne küsitluse puhul annab küsitluse tellinud klient meile potentsiaalsete vastajate
kontaktandmed „kontaktide nimekirja“ kujul. Sellisel juhul viib GfK küsitluse läbi kliendi
nimel kohaldatava andmekaitseseaduse kohaselt sõlmitud andmetöötluslepingu
alusel ja klient on kontaktandmete ja küsitlusandmete vastutav töötleja.
Kliendi loal anname kontaktide nimekirjad edasi andmekogumispartneritele, kes
võivad kontaktandmeid kasutada kahel viisil:
(1)
kontaktide nimekirjas esitatud isikuid võrreldakse oma andmebaasiga (kui
see on olemas) ja oma andmebaasist leitud inimesed, kes olid kontaktide
nimekirjas, kutsutakse küsitluses osalema,
(2)
juhul kui andmekogumispartneril puudub oma andmebaas või kontaktide
nimekirja ja andmebaasi kattuvus ei ole piisavalt suur vajaliku arvu täidetud
küsimustike saamiseks, võetakse otse ühendust kontaktide nimekirjas esitatud
isikutega, et kutsuda neid küsitluses osalema.
Me kogume teie vastuseid küsitlusele pseudonüümi all.
Juhul kui viime küsitlusi läbi klientide nimel, kes annavad meile kontaktide nimekirja,
avaldame vastajatele kliendi nime. Metoodilistel põhjustel, et vältida kallutatud
tulemusi, ei tee me seda otsekohe, vaid pärast küsitlust.
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3.4

Metaandmed
Me töötleme „metaandmeid“ vastutava töötlejana oma õigustatud huvides kui turu-uuringute
ettevõte ja veebisaidi operaator. Metaandmed on isikuandmed, mida on kogutud küsitluse
taustainfona, näiteks veebilehitseja küpsisefailide või interneti logifailide kaudu. Me
rakendame selliste andmete töötlemisel oma küpsisefailide kasutamise põhimõtteid.

3.5

Teie isikuandmete kasutamine
Me analüüsime ja hindame küsitlusandmeid selleks, et täita enda või oma kliendi turuuuringute eesmärke. Mitte kunagi ei seo me kontaktandmeid klientidega jagatavate
küsitlusandmetega. Tavaliselt liidame küsitlusandmed teiste vastajate küsitlusandmetega.
Mõnel juhul võime esitada küsitlusandmeid vastaja tasandil ja siis kasutame teie nime asemel
pseudonüümi. See tähendab, et klient ei saa seostada teie vastuseid teie isikuga.
Me kasutame metaandmeid, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja parandada küsitluse
esitust, kasutajasõbralikkust ja turvalisust ning selleks, et tagada kvaliteet, sh ennetada ja
avastada pettusi ja meie IT-süsteemide halvamist või kahjustamist.
Meilt võidakse nõuda isikuandmete kasutamist ja säilitamist õiguslikel põhjustel ja nõuetele
vastamiseks, nt kuritegude ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks või kahju
ennetamiseks, meie teenuste ja IT-süsteemidega seotud pettuste või muu kuritarvitamise
vältimiseks. Samuti võime me kasutada teie isikuandmeid selleks, et täita ettevõttesisese või välise auditi nõudeid, infoturbe eesmärgil, või enda või teiste isikute õiguste, isikuandmete,
ohutuse või omandi kaitseks või täitmise tagamiseks.
Me kasutame kontaktandmeid selleks, et anda need edasi andmekogumispartneritele, et nad
saaksid vastajatega küsitluse asjus suhelda, näiteks kutsuda neid küsitluses osalema ja neile
küsitluses osalemist meelde tuletada.

4

Isikuandmete jagamine

Me avaldame teie isikuandmeid ainult kindlal põhjusel ja allpool kirjeldatud kolmandatele isikutele –
välja arvatud juhul, kui olete mujal andnud konkreetse nõusoleku isikuandmete edastamiseks muu
kategooria kolmandatele isikutele. GfK astub vajalikke samme tagamaks, et teie isikuandmete
töötlemine, turvalisus ja edastamine vastab kohaldatavale seadusele.

4.1

Kontserni GfK Group sisene andmetöötlus
Me võime edastada teie isikuandmed ühele või mitmele kontserni GfK Group sidusettevõttele,
kui see on vajalik selleks, et andmeid töödelda ja salvestada, anda teile juurdepääsu meie
küsitlustele, pakkuda tuge, teha otsuseid teenuse parandamiseks, arendada sisu ja täita muid
eesmärke, mida on kirjeldatud käesoleva andmekaitseteate jaotises 3. Me ei avalda vastajate
isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool kontserni GfK Group, välja arvatud juhul, kui
vastajad on väljendanud oma selget nõusolekut selle konkreetse eesmärgiga enne andmete
edastamist.

4.2

Ravimiohutusnõuded
Tavapärase äritegevuse käigus me vastajate isikuandmeid klientidega ei jaga, kuid teie
osalemine küsitluses võib nõuda teie eraldi nõusolekut ravimiohutusnõuetega, mis võib
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olenevalt uuringu liigist ja küsitluse läbiviimise riigist hõlmata erandjuhtudel isikuandmete
piiratud avaldamist klientidele.

4.3

Välised teenuseosutajad
Vajaduse korral tellime teistelt ettevõtetelt ja üksikisikutelt andmetöötluslepinguga teatavate
ülesannete täitmise meie nimel ja osana meie teenustest. Näiteks anname isikuandmeid
andmekogumispartneritele, nagu on kirjeldatud käesoleva andmekaitseteate jaotises 3.2
„Andmekogumispartnerid“. Me võime vastavalt oma otsusele kasutada teenusepakkujaid,
töövõtjaid või partnereid selleks, et majutada meie andmebaase ja rakendusi, tellida
andmetöötlusteenuseid või saata teile teavet, mida olete taotlenud. Me anname isikuandmeid
andmekogumispartneritele eesmärgiga turu-uuringute projektide käigus osalejaid värvata või
küsitleda. Jagame väliste teenuseosutajatega andmeid või anname neile juurdepääsu
andmetele ainult sellises ulatuses, nagu on vastava eesmärgi jaoks vajalik. Nad ei tohi neid
andmeid kasutada ühelgi muul eesmärgil, eriti enda või kolmanda isiku eesmärgil. GfK välised
teenuseosutajad on lepinguga võtnud siduva kohustuse hoida teie isikuandmete
konfidentsiaalsust.

4.4

Äritegevuse üleandmine
Juhul kui ettevõte reorganiseeritakse, restruktureeritakse, ühineb mõne teise ettevõttega,
müüakse või toimub muu varade üleandmine (kõik koos edaspidi „äritegevuse üleandmine“),
edastame me andmeid, sh isikuandmeid, mõistlikus mahus ja äritegevuse üleandmiseks
vajalikul määral ning tingimusel, et vastuvõttev isik nõustub kohtlema teie isikuandmeid viisil,
mis on kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega. Me tagame jätkuvalt kõikide
isikuandmete konfidentsiaalsuse ja teatame kasutajatele, keda see puudutab, enne kui nende
andmetele hakatakse kohaldama teistsugust andmekaitseteadet.

4.5

Riigiasutused
Me avaldame teie andmeid riigiasutustele ainult siis, kui seadus seda nõuab. GfK täidab
näiteks taotlused, mille esitavad kohtud, õiguskaitseasutused, reguleerivad ametid jm riigi- ja
valitsusasutused, sh väljaspool teie asukohariiki asuvad asutused.
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Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Teatavate tingimuste puhul peab GfK edastama teie isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu / Euroopa
Majanduspiirkonda nn kolmandatele riikidele. Selline edastamine kolmandatele riikidele võib hõlmata
kõiki töötlemisviise, mida on kirjeldatud käesoleva andmekaitseteate jaotises 3. Käesolevat
andmekaitseteadet kohaldatakse ka juhul, kui me edastame isikuandmed kolmandatesse riikidesse,
kus kohaldatakse teistsugust andmekaitse taset kui teie asukohariigis. Isikuandmete rahvusvaheline
edastamine võib ette tulla eelkõige järgmistel juhtudel.

5.1

Kontserni GfK Group juriidilised isikud

Kontserni GfK Group väljaspool Euroopa Liitu asuvad juriidilised üksused on Euroopa Komisjoni
sätestatud lepingu tüüptingimustel sõlminud ettevõtete vahelised andmekaitselepingud, et teie
isikuandmed oleks kaitstud ja andmete rahvusvaheline edastamine oleks õiguspärane.
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5.2

Väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvad muud
kolmandad isikud

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele väljaspool kontserni GfK Group toimub teie
eelneval teadmisel ja kui see on kohaldatav, teie nõusolekul. Isikuandmete edastamine muudesse
riikidesse kui need, mille andmekaitse taseme kohta on Euroopa Komisjon teinud „kaitse piisavuse
otsuse“*, toimub lepingute alusel, milles on kasutatud Euroopa Komisjoni sätestatud lepingu
tüüptingimusi või muid kohaldatavale seadusele vastavaid asjakohaseid kaitsemeetmeid.
*) Vt https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en
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Andmete turvalisus

GfK suhtub andmete turvalisusesse täie tõsidusega. Me kohaldame asjakohast turvalisuse taset ja
oleme selleks rakendanud mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja haldusmenetlusi, et kaitsta meie
kogutavaid andmeid edastatud, salvestatud või muul viisil töödeldud isikuandmete juhusliku või
ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, loata avalikustamise või neile juurdepääsu eest.
Meie andmeturbepoliitika ja menetlused on koostatud laialdaselt heakskiidetud rahvusvaheliste
standardite järgi ja neid vaadatakse regulaarselt üle ning uuendatakse vajaduse korral, et täita meie
tegevusega seotud vajadusi, järgida tehnoloogia muutumist ja õiguslikke nõudeid. Teie
isikuandmetele antakse juurdepääs ainult sellistele töötajatele, teenuseosutajatele või GfK
sidusettevõtetele, kellel on tegevusega seotud teadmistarve või kes vajavad seda oma ülesannete
täitmiseks.
Isikuandmetega seotud rikkumise korral järgib GfK kõiki kohaldatavaid andmetega seotud rikkumisest
teatamise seadusi.
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Teie juriidilised õigused

Andmesubjektina on teil seoses isikuandmetega, mida me teilt kogume, konkreetsed juriidilised
õigused. See kehtib kõikide käesoleva andmekaitseteate jaotises 3 selgitatud töötlemistegevuste
puhul. GfK austab teie üksikisiku õigusi ja tegeleb teie muredega asjatundlikult.
Alljärgnevalt on loetletud teave teie juriidiliste õiguste kohta, mis tulenevad kohaldatavatest
andmekaitseseadustest.


Õigus nõusolek tagasi võtta. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub teie nõusoleku
alusel, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja küsitluse sissejuhataval
lehel toodud e-postiaadressil või andmekaitseametnikule (vt allpool „Kontaktandmed“).
Vastajana palun pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmisega tavaliselt teie osalemine
vastavas projektis lõpeb ja teile ei kehti enam auhinnad või soodustused, mida GfK
vastajatele küsitluse lõpus pakkus.



Õigus nõuda andmete parandamist. Võite nõuda meilt teid puudutavate isikuandmete
parandamist. Me teeme mõistlikke pingutusi, et meie valduses või kontrolli all olevad
isikuandmed, mida me jätkuvalt kasutame, oleksid täpsed, täielikud, ajakohased ja
asjakohased ning põhineksid kõige uuemal meile kättesaadaval teabel. Asjakohasel juhul
pakume iseteenindusega internetiportaale, kus kasutajatel on võimalus oma isikuandmeid üle
vaadata ja parandada.
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Õigus piirata isikuandmete töötlemist. Võite taotleda meilt oma isikuandmete töötlemise
piiramist juhul, kui
- vaidlustate isikuandmete õigsuse ajaks, mis võimaldab meil andmete õigsust
kontrollida,
- isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja te ei taotle nende kustutamist, vaid
kasutamise piiramist,
- me ei vaja teie isikuandmeid enam, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks,
esitamiseks või kaitsmiseks, või
- olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite ajaks, kuni kontrollitakse, kas teie
õiguspärased põhjused kaaluvad üles meie põhjused.



Õigus tutvuda andmetega. Võite küsida meilt teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me
teie kohta hoiame, sh teave meie valduses või kontrolli all olevate isikuandmete liikide kohta,
milleks neid kasutatakse, kus me oleme need kogunud, juhul kui me ei ole neid saanud otse
teilt, ja kellele need avalikustatakse (kui seda tehakse). Võite saada meilt tasuta ühe koopia
oma isikuandmetest, mida me teie kohta hoiame. Me jätame endale õiguse võtta mõistlikku
tasu kõikide järgmiste koopiate eest.



Õigus andmed üle kanda. Teie taotluse korral kanname teie andmed üle teisele vastutavale
töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik, tingimusel et töötlemine toimub teie nõusoleku alusel
või on vajalik lepingu täitmiseks. Selle asemel, et saada koopia oma isikuandmetest, võite
taotleda, et me kanname andmed otse üle teisele vastutavale andmetöötlejale, kelle te olete
määranud.



Õigus andmed kustutada. Võite taotleda, et me kustutaksime teie isikuandmed, juhul kui
-

isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, mille täitmiseks neid koguti või muul
viisil töödeldi;
teil on õigus esitada teie isikuandmete edasise töötlemise suhtes vastuväide (vt
allpool) ja te kasutate seda õigust töötlemise vaidlustamiseks;
töötlemine põhineb teie nõusolekul, te võtate oma nõusoleku tagasi ja töötlemisel ei
ole muud õiguslikku alust;
isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik selleks, et


täita õiguslikku kohustust, mis nõuab meilt töötlemist;
täita eelkõige õigusaktidega ette nähtud andmete säilitamise nõudeid;
koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid.

Õigus esitada vastuväiteid. Võite igal ajal oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada
vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele, kui töötlemine ei toimu mitte teie nõusoleku
alusel, vaid meie või kolmanda isiku õigustatud huvi tõttu. Sellisel juhul me ei töötle teie
isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töötleme mõjuval õiguspärasel
põhjusel ja huvi tõttu, mis kaalub üles teie huvid, või õigusnõuete koostamise, esitamise või
kaitsmise eesmärgil. Kui esitate töötlemisele vastuväite, palun täpsustage, kas soovite, et me
kustutame teie isikuandmed või piirame nende töötlemist.
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Õigus esitada kaebus. Kohaldatavate andmekaitseseaduste väidetava rikkumise korral
võite esitada kaebuse andmekaitse järelevalveasutusele selles riigis, kus te elate või kus
toimus väidetav rikkumine.

Palun võtke arvesse järgmist.


Ajavahemik. Me püüame täita teie taotluse 30 päeva jooksul. Kuid seda ajavahemikku võib
pikendada konkreetsetel põhjustel, mis on seotud konkreetse juriidilise õigusega või teie
taotluse keerukusega.



Juurdepääsu piiramine. Teatavates olukordades võib juhtuda, et me ei saa õigusaktidest
tulenevalt anda teile juurdepääsu kõikidele teie isikuandmetele või teatavale osale neist.
Juhul, kui me keeldume teile juurdepääsu andmast, teatame teile keeldumise põhjuse.



Isikut ei saa kindlaks teha: teatavatel juhtudel ei ole meil võimalik teie taotluses esitatud
identifikaatorite alusel teie isikuandmeid leida. Näiteks ei saa me teie küsitlusandmeid ja
metaandmeid leida teie nime ja e-postiaadressi järgi, kui teid kutsus küsitluses osalema väline
andmekogumispartner (palun vt ka käesoleva andmekaitseteate jaotis
3.2
„Andmekogumispartnerid”).
Juhul, kui me ei suuda teid andmesubjektina kindlaks teha, ei saa me täita teie taotlust
kasutada oma juriidilisi õigusi, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises, välja arvatud siis, kui
annate meile täiendavat teavet, mis võimaldab teid identifitseerida.
Oma juriidiliste õiguste kasutamiseks peaksite päringuid esitama pigem teid küsitluses
osalema kutsunud andmekogumispartnerile kui otse ettevõttele GfK. Nii ei ole teil tarvis oma
isikut meile avaldada, andmekogumispartner suudab teie taotluse autentida ja meile edasi
saata teie pseudonüümi kaudu. Sellisel juhul käsitleme teie päringut nii, nagu oleksite selle
teinud otse meile.
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Teie juriidiliste õiguste kasutamine. Oma juriidiliste õigusta kasutamiseks võtke palun
meiega kirjalikult ühendust e-posti või kirja teel. Võite ka pöörduda otse meie
andmekaitseametniku poole. Palun vaadake kontaktandmeid käesoleva andmekaitseteate
lõpus.

Teie isikuandmete säilitamine

Üldiselt kustutame teilt kogutud isikuandmed, kui neid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, mille
täitmiseks neid algselt koguti. Siiski on võimalik, et õigusaktide nõuetest tulenevalt peame teie
isikuandmeid kauem säilitama.
Tavaliselt säilitame isikuandmeid 1 (ühe) aasta, kuid säilitamise aeg võib sõltuda kliendi juhistest, kui
tegemist on selliste uuringutega, kus klient on andmete vastutav töötleja ja on andnud meile teie
kontaktandmed. Kui säilitamise aeg on pikem, teavitame vastajaid sellest e-postiga saadetavas kutses
või küsitluse avalehel. Me säilitame metaandmeid kõige rohkem kaks aastat.
Peale selle ei kustuta me kõiki teie isikuandmeid, juhul kui olete meilt taotlenud, et me tulevikus teiega
uuesti ühendust ei võtaks. Sel otstarbel peab GfK registrit, mis sisaldab teavet inimeste kohta, kes ei
Online Ad-hoc Privacy Notice
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soovi, et nendega tulevikus uuesti ühendust võetaks (nt ei soovi saada e-postiga uudiskirju ega
osaleda turu-uuringute projektide värbamiskampaaniates). Me loeme teie sellist taotlust nõusolekuks
säilitada teie isikuandmeid sel eesmärgil peetavas registris, välja arvatud juhul, kui annate meile muud
juhised.
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Käesoleva andmekaitseteate muutmine

Me jätame endale õiguse vastavalt oma otsusele muuta isikuandmete kaitse tavasid ning uuendada
ja muuta käesolevat andmekaitseteadet mis tahes ajal. Seetõttu soovitame teil tutvuda käesoleva
andmekaitseteatega iga kord, enne kui hakkate küsitlusele vastama. Käesolev andmekaitseteade on
kehtiv alates eespool märgitud „viimati muudetud“ kuupäevast. Me käsitleme teie isikuandmeid
vastavalt sellele andmekaitseteatele, mille kehtivuse ajal need koguti, välja arvatud juhul, kui olete
andnud meile nõusoleku käsitleda neid muul viisil.

10 Kontaktandmed
Palun saatke andmekaitset ja oma juriidiliste õiguste kasutamist puudutavad küsimused otse
andmekaitseametnikule e-posti aadressil dpo_germany@gfk.com või allpool osutatud postiaadressil.

GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Germany

Juhtkond:

Peter Feld (tegevjuht)
Christian Bigatà Joseph (finantsjuht)

T +49 911 395-0 (telefonioperaator), gfk@gfk.com

Nõukogu esimees: Ralf Klein-Bölting
Registrijärgne asukoht: Nuremberg
Kantud äriregistrisse järgmises ringkonnakohtus:
Nuremberg: HRB 25014
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