Paziņojums par datu aizsardzību tiešsaistē

BELIMO Balticum SIA, Mūkusalas iela 72B, 1004 Riga

Šajā paziņojumā par datu aizsardzību tiešsaistē ir aprakstīts, kā, kādā nolūkā un kādu personas datu apjomu
BELIMO Balticum SIA, Mūkusalas iela 72B, 1004 Riga, apstrādā, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.
Pret jūsu personas datu aizsardzību izturamies ļoti nopietni un, apstrādājot personas datus, ievērojam spēkā
esošos datu aizsardzības tiesību aktu noteikumus.

1. 1. Sīkfailu izmantošana.
Lai mūsu tīmekļa vietni padarītu ērtāku lietotājam un nodrošinātu noteiktas funkcijas, piemēram, preču groza
darbību, mēs tajā izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir neliela izmēra teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā vai
mobilajā gala iekārtā. Tiklīdz sīkfails tiek aktivizēts, jūsu tīmekļa pārlūkprogramma, izmantojot sīkfaila ID, spēj
identificēt un izmantot tajā ietverto informāciju. Šī procesa ietvaros netiek saglabāti personas dati, kurus būtu
iespējams attiecināt uz viennozīmīgi identificējamu personu.
Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti turpmāko kategoriju sīkfaili:
■

Sesijas sīkfaili, kas automātiski tiek dzēsti pēc pārlūkprogrammas sesijas beigām, lai, piemēram,
saglabātu iepriekš iestatīto valodu vai saglabātu preču grozu dažādās tīmekļa sesijas lapās un nodrošinātu
tā pieejamību.

■

Pagaidu vai pastāvīgie sīkfaili, kas arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas tiek saglabāti datorā vai
mobilajā gala ierīcē, līdz jūs tos dzēšat vai pēc atteikšanās tiek deaktivizēti (pieteikšanās sīkfails). Ja sīkfaili
ir saglabāti, tad, atkārtoti atverot tīmekļa lapu, jūsu pārlūkprogramma tiek atpazīta un aktivizēti saglabātie
iestatījumi.

■

Veiktspējas sīkfaili, kurus trešās puses izmanto tīmekļa analīzei, lai varētu op-timizēt mūsu tīmekļa vietni
un tās saturu (skatiet Google Analytics).

Biežāk izmantotās pārlūkprogrammas piedāvā iespēju pilnībā vai daļēji bloķēt sīkfailus, turklāt jūs tos varat
dzēst no sava datora, izmantojot izmantotās pārlūkprogrammas attiecīgo funkciju.
Veicot norādītos tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas var būt
pieejamas tikai ierobežotā apjomā.
Ja ir piemērojami Eiropas Savienībās Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumi, tad tehniski
nepieciešamo sīkfailu izmantošanas juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts vai Datu
aizsardzības likuma 13. panta 1. un 2. punkts. Analīzei nepieciešamo sīkfailu izmantošanas juridiskais pamats
ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts vai Datu aizsardzības likuma 13. panta 1. punkts.
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1. 2. Google Analytics izmantošana.
Tīmekļa vietnē mēs izmantojam pakalpojumu “Google Analytics”, ko nodrošina Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), lai analizētu jūsu paradumus, lietojot tīmekļa vietni. Sīkfailu
savāktā informācija parasti tiek nosūtīta un saglabāta Google serverī, kas atrodas ASV. ES dalībvalstu un EEZ
lietotāju IP adreses tiek saīsinātas. Šī saīsināšana neļauj IP adresi saistīt ar jūsu personu. Pildot vienošanos
par datu apstrādi datu lietotāja uzdevumā, ko esam noslēguši ar Google Inc., tas savākto informāciju izmanto,
lai analizētu tīmekļa vietnes lietošanu un tajā veiktās darbības, un nodrošina ar interneta izmantošanu saistītus
pakalpojumus. IP adrese, ko Google Analytics nosūta no jūsu pārlūkprogrammas, netiek sasaistīta ar citiem
Google datiem.
Papildu informāciju par Google Inc. datu izmantošanu skatiet šeit:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add on, jūs varat liegt sīkfailu izveidoto un ar
jūsu tīmekļa vietnes lietojumu saistīto datu (iesk. jūsu IP adresi) tālāknodošanu Google un arī šo datu apstrādi.
Ja ir piemērojami Eiropas Savienībās Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumi, tad Google Analytics izmantošanas juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts vai Datu aizsardzības likuma
13. panta 1. un 2. punkts.

1. 3. Informatīvā biļetena nosūtīšana.
Mūsu tīmekļa vietnē varat pieteikties Belimo biļetena saņemšanai, ievadot savu kontaktinformāciju un derīgu
e-pasta adresi. Pieteikuma apstiprināšanai mēs izmantojam dubultās piekrišanas procesu. Tas nozīmē, ka
pirms pirmās biļetena izsūtīšanas jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pasta ziņojumu, kas jums ir jāapstiprina.
Mūsu biļetenu saņemsiet tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas.
Piekrišanu datu, e-pasta adreses saglabāšanai un to izmantošanai, lai nosūtītu biļetenu, jebkurā brīdī varat
atsaukt ar, piemēram, hipersaiti biļetena e-pasta ziņojumā.
Informatīvo biļetenu e-pasta sūtījumus izpilda sistēma, kuras darbību nodrošina ārējais pakalpojumu sniedzējs. SmartFocus jūsu datus izmanto tikai, lai nodrošinātu Belimo informatīvo biļetenu automātisku izsūtīšanu.
Ja ir piemērojami Eiropas Savienībās Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumi, tad personas
datu apstrāde ar mērķi nodrošināt informatīvā biļetena piegādi ir juridiski pamatota ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai Datu aizsardzības likuma 13. panta 1. punktu.

1. 4. Serveru žurnālfaili.
Katra mūsu tīmekļa vietnes pieprasījuma brīdī mūsu sistēma automātiski vāc datus un informāciju par datora sistēmu, kura pieprasa informāciju, un to saglabā žurnālfailos. Šajā informācijā ir, piemēram, dati par IP
adresi, izmantoto pārlūkprogrammu, apmeklēto tīmekļa vietni, piekļuves laiku un nosūtīto datu apjomu. Šie
dati netiek izmantoti, lai identificētu atsevišķu lietotāju vai veiktu tirgvedības nolūkam paredzētu novērtējumu.
Informācijas apstrāde ir vajadzīga, lai garantētu mūsu informācijas tehnisko sistēmu drošību, un tiek dzēsta
pēc sešiem mēnešiem.
Ja ir piemērojami Eiropas Savienībās Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumi, tad pārejošas
servera žurnālfailu saglabāšanas juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts vai Datu
aizsardzības likuma 13. panta 1. un 2. punkts.
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1. 5. Datu subjektu tiesības.
Jums kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus jūsu datus mēs apstrādājam. Turklāt
jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, jums ir arī tiesības uz
datu pārnesamību, ja tādas ir piemērojamas. Šīs tiesības ir spēkā, ja to īstenošana nav pretrunā tiesību aktos
paredzētajiem datu glabāšanas pienākumiem vai citām Belimo leģitīmajām interesēm. Turklāt nepieciešamības gadījumā jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē (VDAR 77.
pants).
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt jau reiz sniegtu piekrišanu datu apstrādei.
Savas tiesību varat izmantot, sūtot informāciju uz kontaktadresi, kas norādīta 1.7. punktā.

1. 6. Tehniskie un organizatoriskie pasākumi.
Lai aizsargātu jūs personas datus, mēs veicam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas tiek
nepārtraukti uzlaboti atbilstoši tehnoloģijas attīstībai.

1. 7. Kontaktinformācija.
BELIMO Balticum SIA
Mūkusalas iela 72B
1004 Riga, Latvia
Tālrunis: +371 762 3105
E-pasts: info@belimo.lv
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