INFIR Privātuma politika
Redakcija spēkā no: 28.11.2021.
Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu
apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu
subjekta personas datus.
Mēs nodrošinām, lai visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas
(ES) 2016/679 nosacījumiem, kā arī saskaņā ar citiem normatīviem aktiem privātuma un personas datu
apstrādes jomā.
Identitāte un kontaktinformācija
Personas datu pārzinis ir SIA “INFIR”, Reģ. Nr.: 40203271387, Dienvidu iela 43, Dzidriņas, Stopiņu
pagasts, Ropažu novads, LV-2130, e-pasts: dati@infir.eu, (turpmāk tekstā Uzņēmums)
Datu apstrādes jautājumos var sazināties rakstot uz e-pastu dati@infir.eu vai arī uz adresi: Dienvidu iela
43, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.
Vispārīgie noteikumi
Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Uzņēmums un tā ir
attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā datu subjekts ir sniedzis personas
datus: interneta vietnē, aplikācijā, papīra formātā vai telefoniski.
Personas datu avots, apstrādātie personas dati un apstrādes iemesls
Uzņēmums apstrādā datu subjekta datus, ko tas sniedzis, vai ko esam ieguvuši ar datu subjekta atļauju
veidojot savienojumus ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.
Reģistrācija:
Lai nodrošinātu datu subjekta reģistrāciju tiek ievākta un apstrādāta tāda informācija kā vārds, uzvārds,
dzimums, vecums, personas kods, kontaktinformācija, ģimenes stāvoklis, valodas izvēle un cita informācija
kuru datu subjekts sniedz Uzņēmumam.
Savienojums ar finanšu pakalpojumu sniedzēju kontu:
Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar datu subjekta pilnvarojumu, tiek veikts savienojums ar
tā izvēlētajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem.
Darījumu informācija:
Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, Uzņēmums automatizēti veic datu subjekta konta informācijas un
to darījuma informācijas apstrādi dotā pilnvarojuma apmērā. Parasti tā ir darījuma datums, summa,
darījuma tipa, darījuma mērķa, references un darījuma pretējā puse informācijas apstrāde. Informācija par
darījumiem var tikt nodota sadarbības partnerim pilnā vai ierobežotā apjomā, saskaņā ar konkrētā
sadarbības partnera pakalpojumu specifiku un saņemto pilnvarojumu. Tā pat arī Uzņēmums var uzskaitīt
un apstrādāt informāciju par uzkrātiem lojalitātes bonusiem, veikt to izmaksu.
Personīgie datu uzstādījumi:
Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, mēs izmantojam datu subjekta norādīto informāciju par interesēm,
veiktiem uzstādījumiem, marketinga informācijas sniegšanas nosacījumiem, vai citādi sniegto informāciju
Uzņēmumam.
Vispārēja un statistikas datu ieguve:
Lai nodrošinātu datu subjekta atpazīšanu, Uzņēmums lieto sīkdatnes un līdzīga rakstura tehnoloģijas
(piemēram: pixels, atzīmes un ierīces atpazīšanu). Uzņēmums lieto pieteikšanās, sesijas, ierīces

informācijas un interneta protokola adresi, lai identificētu datu subjektu un fiksētu veiktās darbības. Ja datu
subjekts neizvēlas lietot vispārējās sīkdatnes, pakalpojuma sniegšana var netikt nodrošināta vai tā var būt
ierobežota.
Citi avoti:
Lai nodrošinātu pakalpojuma attīstību, Uzņēmums ievāc informāciju par datu subjekta izmantoto interneta
pārlūku, vietni no kuras datu subjekts nonācis Uzņēmuma vietnē; lapas sadaļām, kuras tiek apmeklētas
vietnē, datu subjekta IP-adresi un atrašanās vietas informāciju.
Lai nodrošinātu telefonsarunu ieraksta veikšanu kvalitātes kontroles nodrošināšanai datu subjekta balss,
informācija, kuru datu subjekts sniedz Uzņēmumam, t.sk., vārds, uzvārds, situācijas izklāsts.
Tirgotāja apstrādātie personas dati un apstrādes iemesls
Reģistrācija:
Lai nodrošinātu datu subjekta – tirgotāja - reģistrāciju tiek ievākta un apstrādāta tāda informācija kā vārds,
uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, valodas izvēle un cita informācija kā tirgotāja dati kuru datu
subjekts sniedz Uzņēmumam.
Personīgie datu uzstādījumi:
Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, Uzņēmums izmanto datu subjekta – tirgotāja - norādīto
informāciju par kampaņām, veiktiem uzstādījumiem, marketinga informācijas sniegšanas nosacījumiem,
vai citādi sniegto informāciju Uzņēmumam.
Darījumu informācija:
Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, Uzņēmums automatizēti veic kampaņas nosacījumu izpildi,
analizējot darījumu informāciju un administrējot datu subjektiem – lietotājiem - piešķiramos bonusus.
Vispārēja un statistikas datu ieguve:
Lai nodrošinātu datu subjekta – tirgotāja – atpazīšanu, Uzņēmums lieto sīkdatnes un līdzīga rakstura
tehnoloģijas (piemēram: pixels, atzīmes un ierīces atpazīšanu). Uzņēmums lieto pieteikšanās, sesijas,
ierīces informācijas un interneta protokola adresi, lai identificētu datu subjektu – tirgotāju - un fiksētu veiktās
darbības. Ja datu subjekts – tirgotājs - neizvēlas lietot vispārējās sīkdatnes, pakalpojuma sniegšana var
netikt nodrošināta vai tā var būt ierobežota.
Citi avoti:
Lai nodrošinātu pakalpojuma attīstību, Uzņēmums ievāc informāciju par datu subjekta – tirgotāja izmantoto interneta pārlūku, vietni no kuras datu subjekts nonācis Uzņēmuma vietnē; lapas sadaļām, kuras
tiek apmeklētas vietnē, datu subjekta IP-adresi un atrašanās vietas informāciju.
Lai nodrošinātu telefonsarunu ieraksta veikšanu kvalitātes kontroles nodrošināšanai datu subjekta –
tirgotāja - balss, informācija, kuru tas sniedz Uzņēmumam, t.sk., vārds, uzvārds, situācijas izklāsts.
Darba devēja apstrādātie personas dati un apstrādes mērķis
Reģistrācija:
Lai nodrošinātu datu subjekta – darba devēja - reģistrāciju tiek ievākta un apstrādāta tāda informācija kā
vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, valodas izvēle un cita informācija kā tirgotāja dati, kuru
datu subjekts sniedz Uzņēmumam.
Personīgie datu uzstādījumi:
Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, Uzņēmums izmanto datu subjekta – darba devēja - norādīto
informāciju par kompensācijām, to apmēriem, veiktiem uzstādījumiem, marketinga informācijas sniegšanas
nosacījumiem, vai citādi sniegto informāciju Uzņēmumam.
Darījumu informācija:
Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, Uzņēmums automatizēti veic sistēmā ievadīto personas datu
apstrādi, analizējot darījumu informāciju un administrējot datu subjektiem – lietotājam - piešķiramās
kompensācijas.
Vispārēja un statistikas datu ieguve:

Lai nodrošinātu datu subjekta – darba devēja - atpazīšanu, Uzņēmums lieto sīkdatnes un līdzīga rakstura
tehnoloģijas (piemēram: pixels, atzīmes un ierīces atpazīšanu). Uzņēmums lieto pieteikšanās, sesijas,
ierīces informācijas un interneta protokola adresi, lai identificētu datu subjektu – darba devēju - un fiksētu
veiktās darbības. Ja datu subjekts – darba devējs - neizvēlas lietot vispārējās sīkdatnes, pakalpojuma
sniegšana var netikt nodrošināta vai tā var būt ierobežota.
Citi avoti:
Lai nodrošinātu pakalpojuma attīstību, Uzņēmums ievāc informāciju par datu subjekta – darba devēju izmantoto interneta pārlūku, vietni no kuras datu subjekts nonācis Uzņēmuma vietnē; lapas sadaļām, kuras
tiek apmeklētas vietnē, datu subjekta IP-adresi un atrašanās vietas informāciju.
Lai nodrošinātu telefonsarunu ieraksta veikšanu kvalitātes kontroles nodrošināšanai datu subjekta – darba
devēja - balss, informācija, kuru tas sniedz Uzņēmumam, t.sk., vārds, uzvārds, situācijas izklāsts.
Datu apstrādes juridiskais pamats
Līguma noslēgšanai ar datu subjektu un šī līguma izpildei.
Uzņēmuma leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts),
piemēram, datu subjekta kā klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar
datu subjektu nodrošināšanai.
Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai iegūtā piekrišana.
Neskatoties uz to, ka datu subjekts atsakās no komunikācijas par mārketinga aktivitātēm, datu subjekts
joprojām varat saņemt administratīvas ziņas un īsziņas no Uzņēmuma, piemēram, paziņojumus par
aktivitātēm, kas būtu veicama profila aktivitātes uzturēšanai, kā arī par bonusu vai kompensāciju
izmaksām, kas ir bijušas veiktas attiecīgajam datu subjektam.
Pakalpojuma pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai iegūtās sīkdatņu piekrišanas.
Personas datu izpaušana
Uzņēmums nepārdod vai bez attiecīgā datu subjekta pilnvarojuma neizpauž personas datus trešajām
pusēm.
Bez datu subjekta piekrišanas trešajām pusēm var tikt izpausti tikai tādi dati, kas ir anonimizēti un apkopoti,
statistiskiem nolūkiem.
Uzņēmums var izmantojam pakalpojuma sniedzējus pakalpojumu nodrošināšanai un datu apstrādei, pirms
tam noslēdzot datu apstrādes līgumu ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju, un veicinot pienācīgu personas
datu apstrādi saskaņā ar šo privātuma politiku.
Tirgotāji:
Datu subjekta – lietotāja - dati var tikt nodoti datu subjektam – tirgotājam - tikai saņemot attiecīgu
pilnvarojumu no datu subjekta puses.
Datu subjektiem – tirgotājiem - izpausto datu apjoms ir atkarīgs no datu subjekta – lietotāja - sniegtā
pilnvarojuma un tajā iekļautajiem nosacījumiem par periodu, personas datiem un darījumu apjomu.
Darba devēji:
Datu subjekta dati var tikt nodoti datu subjektam - darba devējam - tikai saņemot attiecīgu pilnvarojumu no
datu subjekta – lietotāja - puses.
Datu subjektam - darba devējam - izpausto datu apjoms ir atkarīgs no datu subjekta – lietotāja - sniegtā
pilnvarojuma un tajā iekļautiem nosacījumiem par periodu, personas datiem un darījumu apjomu.
Citas trešās puses:
Uzņēmums var izpaust personas datus citām trešajām pusēm, kas ir pieprasīti saskaņā ar kompetentās
iestādes lēmumu noziedzības novēršanai vai izmeklēšanai, vai tālākai noziegumu novēršanai.
Personas datu apstrādes vieta
Uzņēmums vienmēr cenšamies apstrādāt datu subjekta datus ES/EEZ.

Atsevišķos gadījumos datu subjekta datus var pārsūtīt vai apstrādāt valstī ārpus ES/EEZ, kur to dara nolīgts
pakalpojuma sniedzējs. Lai nodrošinātu datu subjekta datu pienācīgu aizsardzību, pārsūtot datus ārpus
ES / EEZ, Uzņēmums pārliecinās, ka ir ieviesti atbilstoši drošības pasākumi datu subjekta datu
aizsardzībai.
Personas datu glabāšanas ilgums
Uzņēmums glabā datu subjektu datus tik ilgi, cik tas nepieciešamas uzdotā mērķa izpildei vai tik ilgi kamēr
to pieļauj likuma normas.
Uzņēmums glabās datu subjektu datus tik ilgi kamēr tie būs nepieciešami saistību izpildei pret trešajām
pusēm, piemēram, pēc pilnvarojuma došanas datu nodošanai trešajai pusei.
Uzņēmums periodiski anonimizē transakciju datus, tos padarot neatpazīstamus 2 gadus pēc to apstrādes.
Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no pakalpojumiem un pieprasīt dzēst datus. Pēc šāda
pieprasījuma, datu subjekta dati tiks dzēsti no Uzņēmuma sistēmām, ja vien tam nav juridiska pamata –
informācija par transakcijām un tiem piešķirtiem bonusiem, kompensācijām saglabājami līdz diviem
gadiem, lai novērstu krāpniecības riskus ko varētu radīt to atkārtota iesniegšana vai nepieciešamība
pierādīt veiktās izmaksas datu subjektam tās pamatojot ar konkrētām transakcijām.
Lai datu subjekts dzēstu savus datus jādodas savā profilā un zem profila informācijas jāizvēlas dzēst savu
profila kontu.
Dzēšot profilu uzņēmumā, Uzņēmums sniegs informāciju trešajām pusēm par šo izvēli un lūgsim arī tām
dzēst informāciju par datu subjektu no sistēmām, kuras nav Uzņēmuma nodrošinātās sistēmas.
Datu subjektam ir iespēja portālā pārlūkot informāciju par visām trešajām pusē, kuras pamatojoties uz datu
subjekta pieprasījumu būs saņēmušas datu subjekta datus, un dzēšot pilnvarojumu, dot pieprasījumu dzēst
datu subjekta datus tikai konkrētai datu subjekta datu saņēmējam.
Pēc datu subjekta datu dzēšanas, Uzņēmuma rīcībā joprojām var palikt dati anonimizētā un apkopotā
veidā.
Datu subjekta tiesības
Datu subjektam ir tiesības dzēst vai labot tā sniegto personīgo informāciju. Šādas darbības var veikt
Uzņēmuma portālā, profila sadaļā. Neskatoties uz to, Uzņēmums joprojām patur tiesības apstrādāt datus,
ja tas nepieciešams saistību izpildei vai tam ir cits juridisks pamats.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt informācijai par Uzņēmuma rīcībā esošajiem datiem, vai datiem, kas bija
nodoti trešajām pusēm saskaņā ar pilnvarojumu.
Datu subjektam ir tiesības uz datu korekciju, gadījumos, kad dati nav bijuši precīzi, Uzņēmums aicina
palīdzēt uzturēt datu subjekta datus precīzus un aktuālus.
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt tā datu dzēšanu. Tiesības uz datu dzēšanu nav absolūtas. Piemēram,
tas var attiekties uz informāciju, kas ir nepareiza, novecojusi vai vairs nav vajadzīga mērķim, kuram tā tika
vākta.
Datu subjektam var būt arī tiesības ierobežot tā datu apstrādi, iebilstot pret apstrādi un profilēšanu un uz
datu pārsūtīšanu trešajai pusei. Šīs tiesības ir ierobežotas, un tās tiks izvērtētas katrā gadījumā atsevišķi.
Lai izmantotu šīs tiesības, datu subjektam jāsazinās rakstot uz dati@infir.eu
Ja pēc datu subjekta domām, Uzņēmums apstrādā datus veidā, kas nav atbilstoši attiecīgajiem datu
aizsardzības normatīvajiem aktiem, datu subjekts, ir tiesīgs brīvi sazināties ar datu aizsardzības iestādi
(Latvijā – Datu valsts inspekcija), taču Uzņēmums būs pateicīgs, ja datu subjekts paudīs savas bažas arī
Uzņēmumam, lai noskaidrotu, vai Uzņēmums var labot situāciju. Iesnieguma Datu valsts inspekcijai
paraugs atrodams šeit https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi.

INFIR sīkdatņu politika

Redakcija spēkā no: 01.06.2021.
Šīs Sīkdatņu politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par Uzņēmuma
sīkdatņu politiku, kas tiek piemērota Uzņēmuma interneta vietnē.
Lietojot sīkdatnes, mēs nodrošinām, lai visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu
aizsardzības regulas (ES) 2016/679 nosacījumiem, kā arī saskaņā ar citiem normatīviem aktiem
privātuma un personas datu apstrādes jomā, kā arī saskaņā ar INFIR privātuma politiku
Identitāte un kontaktinformācija
Personas datu pārzinis ir SIA “INFIR”, Reģ. Nr.: 40203271387, Dienvidu iela 43, Dzidriņas, Stopiņu
pagasts, Ropažu novads, LV-2130, e-pasts: dati@infir.eu, (turpmāk tekstā Uzņēmums)
Datu apstrādes jautājumos var sazināties rakstot uz e-pastu dati@infir.eu vai arī uz adresi: Dienvidu iela
43, Dzidriņas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.
Vispārīga informācija par sīkdatnēm
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras pārlūkprogramma (piemēram, bet ne tikai, Microsoft Edge,
Googgle Chrome, Apple Safari un citas) saglabā Jūsu ierīcē (piemēram, datorā, mobilajā tālrunī,
planšetdatorā) tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā. Tās tiek plaši izmantotas, lai tīmekļa vietnes spētu
darboties vai arī darbotos labāk un efektīvāk, vai citreiz, lai iegūtu statistisko informāciju par pašu datu
subjektu un tā aktivitātēm vietnē. Sīkdatnes var uzskatīt par interneta lietotāja identifikācijas karti, kas
sniedz informāciju tīmekļa vietnei par katru nākamo reizi, kad tā tiek apmeklēta. Sīkdatnes veic dažāda
veida funkcijas, piemēram, saglabā iepriekš tīmekļa vietnē meklēto informāciju, valodu un fontu izmēru
izvēli, ļauj brīvi pārvietoties tīmekļa vietnē, atceroties datu subjekta paradumus, vēlmes, tādējādi uzlabojot
tīmekļa vietnes pieredzi (plašāks Uzņēmuma sīkdatņu funkciju apraksts zemāk).
Sīkdatņu pamatuzdevumi
Nodrošināt atbilstošu tīmekļa vietnes darbību tās izmantošanas laikā.
Nodrošināt ērtu tīmekļa vietnes lietojamību, uzturot drošu sesiju pēc autorizācijas.
Nodrošināt iestatījumu iegaumēšanu, atkārtotam lietotnes apmeklējumam.
Nodrošināt tīmekļa vietnes darbības ātrumu un drošību.
Nodrošināt tīmekļa vietnes personalizāciju, pēc autorizēšanās.
Nodrošināt pamatu informācijai, tālākai tīmekļa vietnes uzlabošanai.
Nodrošināt Uzņēmuma mārketinga aktivitātes precīzākas, nodrošinot piemērotāku mārketinga saturu.
Sīkdatņu veidi
Absolūti nepieciešamās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Uzņēmuma tīmekļa vietne darbotos un ļautu tās apmeklētājiem tajā
pārvietoties un izmantot tīmekļa vietnes funkcijas. Piemēram, lai nodrošinātu ātru un efektīvu lapas ielādi;
lai autorizētos tīmekļa vietnē kā reģistrēts lietotājs; lai izvēlētie vienumi un ievadītie dati nepazustu,
pārvietojoties starp tīmekļa vietnes lappusēm pārlūkošanas sesijas laikā.
Absolūti nepieciešamās sīkdatnes nevāc nekādu informāciju mārketinga nolūkos un neizseko darbības
tīmekļa vietnē vai pārējā internetā.
Analītikas (statistikas) sīkdatnes

Analītikas sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā tiek izmantota tīmekļa vietne, un palīdz uzlabot tās
darbību.
Piemēram, darbības sīkdatnes var parādīt visbiežāk apmeklētās lapas, ilgumu, kas pavadīts, apskatot
lapu, un atvērtos vienumus, kā arī palīdz identificēt jebkādas grūtības saistībā ar tīmekļa vietnes
lietošanu. Šīs sīkdatnes automatizēti izseko darbības tīmekļa vietnē, apkopojot informāciju tādā veidā,
kas neidentificēts datu subjekts tiešā veidā.
Analītikas sīkdatnes nevāc nekādu informāciju mārketinga nolūkos un neizseko darbības tīmekļa vietnē
vai pārējā internetā.
Funkcionalitātes sīkdatnes
Funkcionalitātes sīkdatnes atbalsta īpašu interaktīvo funkcionalitāti, sniedzot pievienoto vērtību, bet
tīmekļa vietne joprojām var darboties arī bez tām. Funkcionalitātes sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei
atcerēties izvēles (piemēram, valodu un/vai atrašanās reģionu) un nodrošināt sniegtajam pakalpojumam
uzlabotus un personiskākus iestatījumus. Piemēram, pielāgojiet noteiktu tīmekļa lapu (teksta lielumu,
fontus un citas lapu daļas, kuras var pielāgot), nodrošinot citu nepieciešamo funkcionalitāti (skatieties
videoklipu vai atstājiet komentāru) un atceroties, vai iepriekš jau apmeklēta tīmekļa vietne, lai neattēlotu
ziņojumus, kas paredzēti pirmreizējiem apmeklētājiem vai jau ir bijušai aizvērti iepriekš.
Funkcionalitātes sīkdatnes nevāc nekādu informāciju mārketinga nolūkos un neizseko darbības tīmekļa
vietnē vai pārējā internetā.
Mārketinga sīkdatnes
Mārketinga sīkdatnes veido reklāmas politiku, kura ir atbilstoša lietotāja interesēm, lai ierobežotu vienas
un tās pašas reklāmas attēlošanas reižu skaitu un, lai izmērītu reklāmas kampaņas efektivitāti, izsekojot
veiktos klikšķus.
Reklāma var tikt parādīta citviet, pat pēc tīmekļa vietnes atstāšanas brīža.
Mārketinga sīkdatnes vāc informāciju mārketinga nolūkos un izseko darbības ne tikai tīmekļa vietnē, bet
arī pārējā internetā.
Kā pārvaldīt sīkdatnes
Sīkdatņu lietojamību var mainīt jebkurā laikā, tīmekļa vietnes apakšā noklikšķinot uz pogas „Sīkdatņu
iestatījumi”. Pēc tam tiek dota iespēja pielāgot iestatījumus, atzīmējot vai noņemot atzīmi no pieejamajām
izvēles rūtiņām, pēc tam noklikšķinot uz „Piekrist atzīmētajam” vai „Piekrist visiem”. Lai iestatījumi stātos
spēkā, iespējams, būs jāatjauno lapa.
Analītikas sīkdatņu, funkcionalitātes sīkdatņu, mārketinga sīkdatņu izmantošanu ir iespējams kontrolēt
pielāgojot pārlūka iestatījumus.
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari
Informācijai par citām pārlūkprogrammām, pārbaudiet pārlūkprogrammas izstrādātāja vietni.
Lai atteiktos no Google Analytics izsekošanas visās vietnēs, dodieties uz tīmekļa vietni
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Sīkdatņu izmantošana un glabāšana
Uzņēmums izmanto nepieciešamās (funkcionālās) sīkdatnes, pamatojoties uz Uzņēmuma likumīgajām
(leģitīmajām) interesēm, bet statistikas, analītiskās un mārketinga sīkdatnes, pamatojoties uz datu
subjekta sniegto piekrišanu, lai (i) nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un drošību, piemēram, padarītu

datu subjektam timekļa vietni ērtāk lietojamu, aizsargātu no krāpnieciska rakstura darbībām; (ii)
nodrošinātu datu subjektam tīmekļa vietnes lietošanu, analizējot, kā tiek izmantota Uzņēmuma tīmekļa
vietne, kādus pakalpojumus datu subjekts lieto un kādi pakalpojumi datu subjektam interesē, tādējādi
sniedzot Uzņēmumam iespēju tos uzlabot; (iii) piedāvātu datu subjektam interesējošo saturu un
pakalpojumus sociālajos tīklos, mobilajās lietotnēs un citās tīmekļa vietnēs.
Sīkdatnes tiek glabātas ne ilgāk kā paredzēts piemērojamos tiesību aktos.
Šīs politikas aktuālā redakcija un izmantotās sīkdatnes
Lai nodrošinātu, ka datu subjekta rīcībā vienmēr būtu aktuāla informācija par Uzņēmuma izmantotajām
sīkdatnēm tīmekļa vietnēs, Uzņēmums, atbilstoši tiesību aktu prasībām nodrošinās šīs politikas regulāru
pārskatīšanu un atjaunošanu un informēsim par to.

