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Cienījamais Klient,
Mūsu sadarbības laikā mēs esam tiesīgi apstrādāt Jūsu personas datus un citu informāciju.
Tā kā mēs saprotam, ka vēlaties nodrošināt attiecīgās informācijas privātumu un drošību, mēs
vēlamies, lai esiet informēts un saprotiet, kā Apstrāde tiks veikta. Jums ir jāizlasa šī Privātuma
Politika pirms šīs mājaslapas iespēju izmantošanas un pirms sadarbības ar Sabiedrību
uzsākšanas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar Jūsu Personas Datu vai
citas informācijas apstrādi, lūdzu, pirms iepriekš minēto darbību uzsākšanas sazinieties ar
mums (kontaktinformācija ir norādīta tālāk tekstā). Papildus Privātuma Politikai, lūdzu izskatiet
mūsu Sīkdatņu Politiku, kas ir ietverta šajā dokumentā (Jūs variet izmainīt sīkdatņu
uzstādījumus sadaļā “Sīkdatņu Uzstādījumi”).
1. Lietotie termini
1.1. Likums – visi likumi un tiesiskais regulējums, kas ir piemērojams Sabiedrībai un tās
darbībai (tajā skaitā, Finanšu instrumentu tirgus likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, Fizisko personu datu
aizsardzības likums, FKTK noteikumi, Ministru Kabineta noteikumi u.c.).
1.2. Sabiedrība (tajā skaitā “mēs”) – Amenda Markets AS IBS, reģistrācijas numurs:
40103379101, kontaktadrese: Elizabetes iela 63-24, Rīga, LV-1050, Latvija.
1.3. Klients (tajā skaitā “Jūs”) – fiziska persona vai juridiska persona, kurai Sabiedrība
plāno sniegt vai sniedz ieguldījumu pakalpojumus un/vai ieguldījumu blakus
pakalpojumus saskaņā ar noslēgto līgumu.
1.4. DAS – Datu apstrādes speciālists.
1.5. DVI – Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija, mājaslapa: http://www.dvi.gov.lv/
1.6. FKTK – Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
1.7. GDPR – Vispārēja datu aizsardzības regula (angliski: The General Data Protection
Regulation), kas ir piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs kopš 2018.
gada 25. maija.
1.8. Personas Dati – jebkura informācija, kas attiecas uz (a) identificētu vai (b)
identificējamu fizisku personu – datu subjektu (šāda informācija, citastarp, ietver
vārdu, uzvārdu, identifikācijas kodu, dzīvesvietas datus, tiešsaistes identifikatoru,
u.c.).
1.9. Profilēšana – jebkuras formas automātiska Personas Datu Apstrāde, kuras pamatā
ir Personas Datu izmantošana, lai izvērtētu dažādus aspektus saistībā ar fizisku
personu, jo īpaši, lai analizētu vai paredzētu tādus aspektus, kas saistās ar fiziskas
personas nodarbošanos, ekonomisko situāciju, veselību, personīgajām izvēlēm,
interesēm, uzticamību, uzvedību, dzīvesvietu vai tās maiņu.
1.10.
FPDAL – Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas
bija piemērojams Latvijā līdz 2018. gada 24. maijam.
1.11.
Apstrāde – jebkuras darbības (vai darbību kopums), kas tiek veiktas ar
Personas Datiem (vai ar Personas Datu kopumu), neatkarīgi no tā, vai šīs darbības
tiek veiktas automatizēti vai manuālas apstrādes veidā. Apstrāde ietver tādas
darbības kā iegūšana, ierakstīšanu, organizēšanu, strukturēšanu, glabāšanu,
pielāgošanu vai izmainīšanu, izgūšanu, konsultēšanu, lietošanu, atklāšanu nododot,
publicēšanu vai padarot tos pieejamus citādā veidā, saskaņošana vai savienošana,
ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.12.
Apstrādātājs – fiziska vai juridiska, publiska iestāde, aģentūra vai cits
veidojums, kas apstrādā fiziskās personas datus Sabiedrības vārdā (Pārzinis) (tajā
skaitā, ārpakalpojumu sniedzēji informācijas tehnoloģiju, cilvēkresursu vadības jomā,
grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji u.c.).
2. Informācija par mums un DAS
2.1. Mēs esam Personas Datu apstrāde Pārzinis, kas nozīmē, ka mēs nosakām Personas
Datu apstrādes mērķus.
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2.2. Mūsu kontaktinformācija:
2.2.1.Nosaukums: Amenda Markets AS IBS,
2.2.2.Reģistrācijas numurs: 40103379101,
2.2.3.Kontaktadrese: Elizabetes iela 63-24, Rīga, LV-1050, Latvija,
2.2.4.Tālruņa numurs: +371 66777830,
2.2.5.E-pasts: support@amendafx.com;
2.2.6.Mājaslapa: http://amendafx.com
2.3. Mēs esam iecēluši DAS, kas ir reģistrēta DVI (attiecīgā informācija ir publiski
pieejama DVI mājaslapā), lai šī persona uzraudzītu mūsu politikas atbilstību. Ja Jums
ir par to, kādas darbības notiek ar Jūsu personīgo informāciju, lūdzam sazināties ar
DAS, izmantojot e-pastu support@amendafx.com.
3. Kādu informāciju mēs iegūstam un kā mēs to saņemam
3.1. Mēs uzkrājam divu veidu datus un informāciju par Jums:
3.1.1.Nepersonalizēta informācija – tāda informācija kā Jūsu interneta pieteikums,
interneta pārlūka tips, aptuvenā atrašanās vieta, interneta pārlūka valoda, URLs,
platformas tips, atvērtās mājaslapas, skatītās mājaslapas, mājaslapās
pavadītais laiks un līdzīga informācija, kas tiek iegūta ar sīkdatņu lietošanas
palīdzību. Sīkdatnes ir maza izmēra faili, kas parasti sastāv no burtiem un
cipariem, kas tiek lejuplādēti klienta ierīcē, kad klients piekļūst Sabiedrības
mājaslapai. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz Sabiedrības mājaslapu katru reizi, kad
notiek katra nākamā piekļūšana Sabiedrības mājaslapai. Sīkdatnes ir noderīgas
tā iemesla dēļ, ka tās atļauj Sabiedrības mājaslapai atpazīt Klienta ierīci.
Sīkdatnes nebojā ierīci un nesatur vīrusus. Lai iegūtu vairāk informācijas par
Sīkdatnēm, lūdzu skatīt Sīkdatņu Politiku.
3.1.2.Personalizēta informācija – šī informācija var būt privāta rakstura informācija.
Ja Jūs atveriet kontu, izmantojot online reģistrēšanās rīkus mūsu mājaslapā,
mēs iegūstam šādu informāciju: vārds, uzvārds; dzimšanas datums; dzimšanas
valsts; nodokļu rezidences valsts; nodokļu maksātāja numurs (ja Jums tāds ir
piešķirts); informācija par to, vai Jūs esiet ar ASV saistīta persona; informācija
par to, vai Jūs esiet politiski nozīmīga persona („PEP“), PEP ģimenes loceklis,
persona, kas ir cieši saistīta ar PEP; dzīvesvietas adrese; Latvijas piešķirts
personas identifikācijas numurs; korespondences adrese; e-pasts; tālruņa
numurs; nodarbinātības veids (darbinieks, pašnodarbinātais u.c.); informācija
par darbinieka/pašnodarbinātā darba vietu (darba devēja uzņēmuma
nosaukums, adrese, biznesa aktivitātes); finanšu informācija (gada ienākumi,
paredzamie neto ienākumi, paredzamais investīciju apjoms gadā, valsts kurā ir
reģistrēta banka, no kuras Klients veiks maksājumus), klienta darījumos
izmantoto nauda līdzekļu izcelsme; informācija par Klienta zināšanām par valūtu
un metālu CFD tirdzniecību, banku un finanšu jomu); Klienta papildu norādītā
informācija online pieteikuma formā.
3.2. Mēs iegūstam Personas Datus un citu informāciju divos veidos:
3.2.1.Saņemot tos tieši no Jums un
3.2.2.Iegūstot tos no citiem avotiem, kuri ietver:
Personas Datu kategorijas
a)

Visi
Personas
Dati, kuru Jūs
sniedziet, veicot
online
reģistrāciju
Sabiedrības

Mērķis
Sabiedrībai ir pienākums
Apstrādāt
Personas
Datus, lai nodrošinātu, ka
tā izpilda pienākumus
saskaņā
ar
likumiem
noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas

Juridiskais pamats
Apstrāde
ir
nepieciešama,
lai
Pārzinis izpildītu tam
saistošos
juridiskos
pienākumus (FPDAL 7.
panta trešā daļa; GDPR
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mājaslapā, kad
atveriet kontu;

Jebkura
cita
papildu
informācija, kas
ir nepieciešama,
lai pārbaudītu,
ka informācija,
ko
Jūs
iesniedziet,
ir
patiesa
un
precīza.
Informācija par
Sabiedrības
pakalpojumiem/
produktiem,
kurus
Jūs
izmantojiet
un
informācija par
darījumiem,
kurus
Jūs
veiciet,
izmantojot savu
kontu;

jomā un tās pienākumus
saskaņā
ar
Finanšu
instrumentu tirgus likumu.

6. panta pirmās daļas c)
apakšpunkts

Sabiedrībai ir pienākums
nodrošināt,
ka
tās
pakalpojumi
netiek
izmantoti
naudas
atmazgāšanā
un
terorisma finansēšanā, un
ir
atbilstoši
klientam
saskaņā
ar
Finanšu
instrumentu tirgus likumu,
kas ietver sevī noteiktu
darbību veikšanu, tajā
skaitā,
Klienta
identificēšana,
Klienta
izpētes veikšana, Klienta
darījumu
monitorings,
valsts iestāžu informēšana
par
neparastiem
vai
aizdomīgiem darījumiem
u.c.

Jebkura papildu
informācija, ko
Jūs
sniedziet,
izmantojot savu
Klienta kontu un
Sabiedrības
mājaslapu
b)

kā iepriekš

Sabiedrība veic Personas
Datu Apstrādi, lai: (a)
noslēgtu ar Klientu līgumu
par
Sabiedrības
pakalpojumu sniegšanu;
(b)
izpildītu
līgumu
(sniegtu
Klienta
pieprasītos
pakalpojumus);
(c)
sazinātos
ar
Klientu
jautājumos, kas ir saistīti
ar noslēgto līgumu; (d)
administrētu Klienta kontu.

Apstrāde
ir
nepieciešama,
lai
izpildītu līgumu, kura
puse ir datu subjekts,
vai, lai izpildītu datu
subjekta
pieprasījumu
pirms
līguma
noslēgšanas (FPDAL 7.
panta otrā daļa, GDPR 6.
Panta pirmās daļas (b)
apakšpunkts.

c)

Visi
Personas
Dati, ko Klients ir
sniedzis
Sabiedrībai,
iesniedzot
sūdzības
vai
citus
paziņojumus
(tajā
skaitā,

Sabiedrība
apstrādā
Personas
datus,
lai
nodrošinātu: (a) ka Klients
var iesniegt sūdzību/citu
paziņojumu saistībā ar
Sabiedrības sniegtajiem
pakalpojumiem; (b) ka
Sabiedrības rīcība atbilst
Likumam, kas paredz

Apstrāde
ir
nepieciešama,
lai
nodrošinātu
Pārziņa
darbības
atbilstību
juridiskajiem
pienākumiem,
kuru
subjekts
ir
Pārzinis
(FPDAL 7. panta trešā
5

support
language, vārds,
uzvārds, e-pasta
adrese,
sūdzības/paziņo
juma
teksts,
dokumenti, kas
apliecina
prasījumu u.c.).
[Lūdzu
skatīt
mūsu
Klientu
sūdzību
pārvaldības
procedūru, kas ir
pieejama mūsu
mājaslapā:
https://amendafx
.com/legaldocumentation/?
lang=lv

Sabiedrības pienākumu
nodrošināt klienta sūdzību
izskatīšanas procedūru.

daļa; GDPR 6. panta (c)
punkts.
Apstrāde
ir
nepieciešama,
lai
ievērotu
Sabiedrības
likumīgās
intereses
(FPDAL 7. panta sestā
daļa); GDPR 6. panta
pirmās
daļas
(f)
apakšpunkts.
Sabiedrības
likumīgā
interese – augsta līmeņa
pakalpojuma sniegšana,
atbildēšana
uz
sūdzībām,
padomu
nosūtīšana.

3.2.2.1.
Publiski pieejamus informācijas avotus (tajā skaitā, ar noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu saistītas datu bāzes, publiski
reģistri u.c.);
3.2.2.2.

Sīkdatņu lietošanu (lūdzu skatīt mūsu Sīkdatņu Politiku).

4. Kāds ir šīs informācijas iegūšanas mērķis
4.1. Personas Datu apstrādei, ko veic Sabiedrība, ir vairāki apstrādes mērķi un dažāds
apstrādes juridiskais pamatojums, tas ir:
4.2. Kā norādīts 4.1. punkta (a) un (b) apakšpunktos, Personas Datu/citas informācijas
Apstrādi paredz Likums un ir nepieciešama līguma Sabiedrību un Klientu
noslēgšanai un izpildei. Līdz ar to Klientam ir jāsniedz nepieciešamie Personas
Dati/cita informācija. Ja tas netiek darīts, tad Sabiedrība nevarēs noslēgt līgumu ar
Klientu un nodibināt darījumu attiecības.
4.3. Kā norādīts 3.1. punkta (c) apakšpunktā, Personas Datu/citas informācijas Apstrāde
ir nepieciešama, lai izskatītu Klienta sūdzības un paziņojumus. Klientam ir jāsniedz
nepieciešamie Personas Dati/cita informācija gadījumā, ja Klients vēlas iesniegt
jebkura veida sūdzību vai paziņojumu. Ja tas netiek darīts, tad Sabiedrība nevarēs
identificēt Klientu un atbilstoši Klientam atbildēt.
5. Kā mēs nododam Jūsu datus
5.1. Klienta iesniegto Personas Datu/citas informācijas saņēmēju kategorijas: Personas
Datus/citu informāciju par Klientu Sabiedrība var atklāt/nodot sekojošām kategorijām
un saņēmējiem:
5.1.1.Sabiedrības darbiniekiem/amatpersonām: Sabiedrība ir tiesīga atklāt/nodot
Personas datus/citu informāciju tiem Sabiedrības darbiniekiem/amatpersonām,
kuru darba pienākumi ir saistīti ar Personas Datu apstrādi.
5.1.2.Apstrādātājiem: Sabiedrība ir tiesīga atklāt/nodot Personas datus/citu
informāciju par Klientu Apstrādātājiem, kuri sniedz Sabiedrība noteiktu
pakalpojumu (tajā skaitā, IT, HR vadības, grāmatvedības ārpakalpojumu
sniedzēji, likviditātes nodrošinātāji, klientu līdzekļu turētājbankas u.c.).
5.1.3.Publiskas institūcijas (valsts iestādes): Sabiedrība ir tiesīga atklāt/nodot
Personas datus/citu informāciju kompetentām valsts institūcijām, ja to paredz
Likums.
5.1.4.Klientiem – fiziskām personām pašām vai to pārstāvjiem: Sabiedrība sniedz
informāciju par Klienta finanšu instrumentu kontiem, Klienta finanšu resursiem
un finanšu instrumentu darījumiem, citus Personas datus pašam Klientam vai tā
juridiskajām pārstāvim.
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5.1.5.Klientiem – juridiskām personām, to pārstāvjiem, mātes uzņēmumiem:
Sabiedrība var sniegt informāciju par juridiskas personas finanšu instrumentu
kontiem, Klienta finanšu resursiem un finanšu instrumentu darījumiem to
atbilstoši pilnvarotajiem pārstāvjiem vai valdei saskaņā ar attiecīgās juridiskās
personas vadības pieprasījumu, kā arī mātes uzņēmumiem.
5.1.6.Trešajām personām: Sabiedrība var sniegt Klienta informāciju/Personas Datus
(tajā skaitā informāciju finanšu instrumentu kontiem, Klienta finanšu līdzekļiem
un darījumiem ar finanšu instrumentiem) trešajām personām tikai, ja Sabiedrība
un Klients ir rakstiski vienojušies par iepriekš minētās informācijas izpaušanu.
5.2. Finanšu informācija: Sabiedrība garantē Klienta finanšu instrumentu konta, naudas
līdzekļu un darījumu ar finanšu instrumentiem noslēpumu. Ziņas par juridiskas
personas finanšu instrumentu kontiem, Klienta finanšu resursiem un finanšu
instrumentu darījumiem. Sabiedrība ziņas par Klienta finanšu instrumentu kontiem,
Klienta finanšu resursiem un finanšu instrumentu darījumiem Sabiedrība sniedz tādā
apjomā, kāds nepieciešams attiecīgo funkciju veikšanai, vienīgi likumā noteiktajā
kārtībā šādām valsts institūcijām:
5.2.1.tiesai un prokuratūrai saskaņā ar procedūru, ko nosaka Latvijas normatīvie akti,
ja ziņas nepieciešamas:
5.2.1.1. krimināllietā vai citā lietā, kurā likumā noteiktajos gadījumos var
piemērot mantas konfiskāciju,
5.2.1.2. civillietā, ar kuru
krimināllietas,

apmierina

civilprasību,

kas

radusies

no

5.2.1.3. civillietā par uzturnaudas (alimentu) piedziņu, ja nav izpeļņas vai citas
mantas, uz kuru vērst piedziņu,
5.2.1.4. civillietā par tādu finanšu instrumentu sadalīšanu, kas ir laulāto
kopīga manta,
5.2.1.5. lietā par parādnieka maksātnespēju un bankrotu,
5.2.1.6. mantojuma lietā klienta nāves gadījumā.
5.2.2.Valsts kontrolei, par juridiskajām personām, kuru rīcībā ir valsts manta vai kuras
finansē no valsts līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts iepirkumus;
5.2.3.Valsts ieņēmumu dienestam, ja:
5.2.3.1. nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai attiecīgajos
nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus;
5.2.3.2. nodokļu maksātāja nodokļu audita pārbaudes laikā ir konstatēti
grāmatvedības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi,
5.2.3.3. nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu
likumu prasībām.
5.2.4.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
paredzētajos gadījumos un kārtībā;
5.2.5.Latvijas valsts drošības iestādēm, pēc ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota
prokurora akceptēta pieprasījuma, ja ziņas nepieciešamas, lai pārbaudītu to
personu saistību ar terorismu, kurām pieder finanšu instrumenti;
5.2.6.Notāram, kurš izskata mantojuma lietu, ziņas sniedzamas par fiziskās personas,
mantojuma atstājēja, kontu atlikumiem;
5.2.7.Sabiedrība sniedz Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ziņas par klientu
finanšu instrumentu kontiem, Klienta naudas līdzekļiem un darījumiem ar
finanšu instrumentiem, ja tas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai nepieciešams
uzraudzības funkciju veikšanai.
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5.3. Gadījumos, kas norādīti punktā 5.2., Sabiedrība sniedz informāciju uz rakstiska
iestādes pieprasījuma pamata, kas ir motivēts saskaņā ar attiecīgā likuma prasībām
un kurā ir norādīta persona, par kuru tiek pieprasītas ziņas.
5.4. Personas Datu un citas informācijas nodošana ārpus ES/EEZ: Sabiedrība izmanto
Apstrādātāju, kas atrodas Japānā. Eiropas Komisija pagaidām savā atbilstības
lēmumā nav iekļāvusi Japānu (t.i., atzīstot, ka Japāna nodrošina tādu personas datu
aizsardzības līmeni, kas ir līdzīgs Eiropas Savienībā spēkā esošajam aizsardzības
līmenim). Pašreiz vēl norit sarunas ar Japānu par atbilstību, kas varētu īstenoties ar
attiecīgu atbilstības lēmumu vēlāk 2018. gadā. Līdz tam, lai nodrošinātu adekvātu
Personas Datu aizsardzības līmeni, Sabiedrība un Apstrādātājs ir noslēguši rakstisku
līgumu, kas ietver Eiropas Komisijas noteiktos datu aizsardzības noteikumus. Minēto
noteikumu
teksts
ir
pieejams
Eiropas
Komisijas
mājaslapā:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Ja Klients vēlas iegūt
vairāk un detalizētāku informāciju par atbilstošiem drošības pasākumiem, kurus ir
īstenojusi Sabiedrība, Klients var vērsties Sabiedrībā rakstiski, izmantojot zemāk
norādīto kontaktinformāciju.
6. Personas Datu Apstrādes termiņš
6.1. Apstrāde pirms un darījuma attiecību laikā: Sabiedrība uzsāk Personas Datu Apstrādi
pēc tam, kad tiek saņemts potenciālā Klienta pieteikums. Sabiedrība turpina Klienta
Personas Datu Apstrādi visu turpmāko laiku, kamēr attiecīgā persona turpina būt
Sabiedrības Klients.
6.2. Apstrāde pēc darījuma attiecību izbeigšanas: Pēc Klienta un Sabiedrības darījuma
attiecību izbeigšanas (vai gadījumā, ja Sabiedrība neakceptē attiecīgo personu kā
klientu), Sabiedrībai būs pienākums turpināt apstrādāt (tajā skaitā, glabāt) daļu no
Personas Datiem saskaņā ar Likumu. Likums nosaka Personas Datu veidus, kas ir
jāglabā, un šādas glabāšanas termiņu. (parasti 5-10 gadi). Sabiedrība pārtrauc
Personas Datu Apstrādi, tiklīdz ir zudis Apstrādes mērķis un juridiskais pamats. Šādā
gadījumā Personas Dati tiks izdzēsti un drošā veidā iznīcināti.
7. Jūsu tiesības
7.1. Likums paredz sekojošas datu subjekta (tas ir, fiziskas personas) tiesības:
7.1.1.Tiesības piekļūt Personas Datiem – datu subjekts var iegūt: (a) Sabiedrības
apstiprinājumu par to, vai datu subjekta Personas Dati tiek vai netiek apstrādāti;
(b) noteiktu Likumā noteiktu papildu informāciju; (c) informāciju par Personas
Datiem (kopiju), kas tiek Apstrādāti.
7.1.2.Tiesības labot – datu subjekts var prasīt Sabiedrībai labot tā Personas Datus,
ja tie ir nekorekti vai nepilnīgi.
7.1.3.Tiesības izdzēst („tiesības būt aizmirstam“) – datu subjekts var prasīt
Sabiedrību izdzēst tā Personas Datus, ja izpildās noteikti priekšnoteikumi (šie,
priekšnoteikumi ir norādīti GDPR 17. panta pirmajā daļā 1). Tomēr var būt noteikti
gadījumi, kad Sabiedrība nevarēs apmierināt šādu lūgumu, tajā skaitā, tādos
gadījumos, kad Apstrādi (tajā skaitā, glabāšanu) kā juridisku pienākumu paredz
Likums.
7.1.4.Tiesības ierobežot Apstrādi - datu subjekts, ja pastāv noteikti priekšnoteikumi,
var panākt, lai Sabiedrība ierobežo Apstrādi (priekšnoteikumi ir norādīti GDPR
18. panta pirmajā daļā 2).
Īsumā priekšnoteikumi ir šādi: (a) Personas Dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti
vai citādi Apstrādāti; (b) datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta Apstrāde un ja nav cita likumīga
pamata Apstrādei; (c) datu subjekts izmanto tiesības iebilst pret Apstrādi saskaņā un Sabiedrībai nav apstrādei cita,
svarīgāka leģitīma pamata turpināt Apstrādi (izņemot tiešo mārketingu – šajā gadījumā leģitīma intereses nav
nepieciešamas); (d) Personas Dati ir apstrādāti nelikumīgi; (e) Personas Dati ir jādzēš lai nodrošinātu, ka tiek pildīts
juridisks pienākums, kas noteikts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim.

1

Īsumā priekšnoteikumi ir šādi: (a) datu subjekts apstrīd Personas Datu precizitāti – uz laiku, kurā pārzinis var
pārbaudīt Personas Datu precizitāti; (b) Apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret Personas Datu dzēšanu
un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu; (c) pārzinim Personas Dati Apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču
tie ir nepieciešami datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; (d) datu subjekts izmanto
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7.1.5.Tiesības pārnest datus – datu subjekts var saņemt un nodot savus
„pārnesamos“ 3 Personas Datus citam pārzinim (vai prasīt, lai pārzinis tos nodod
citam pārzinim). Ne visi Sabiedrības rīcībā esošie Personas Dati tiks uzskatīti
par „pārnesamiem“3.
7.1.6.Tiesības iebilst - datu subjekts jebkurā laikā var izteikt iebildumus saistībā ar
savu Personas Datu apstrādi, kas ir balstīta uz (a) nepieciešamību veikt
darbības, kas ir Sabiedrības interesēs vai darbības, kas saistītas ar Sabiedrības
amatpersonu likumīgajiem pienākumiem; (b) nepieciešamību realizēt
Sabiedrības vai trešās personas likumīgās intereses. Tiesības izteikt iebildumus
attiecas arī uz profilēšanu, kas balstās uz minētajiem (a) un (b) apakšpunktu
noteikumiem. Šādā gadījumā Sabiedrība nedrīkstēs turpināt apstrādāt
Personas Datus, ja vien Sabiedrība nenorāda un nepārprotamu leģitīmu pamatu
Apstrādei, kas prevalē pār datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām,
juridisko prasību noteikšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu.
7.1.7.Tiesības atsaukt piekrišanu – ja Apstrāde notiek uz datu subjekta piekrišanas
pamata (kā datu Apstrādes juridiskais pamats), tad datu subjekts var atsaukt tā
piekrišanu jebkurā laikā. Šāds atsaukums neietekmē Apstrādes likumību, kas
veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.
8. Strīdu risināšana
8.1. Mēs sagaidām, ka Jūs vēršaties pie mums gadījumos, kad uzskatiet, ka Jūsu
Personas Datu apstrāde, ko mēs veicam, pārkāpj Likumu. Mēs ceram atrisināt strīdus
draudzīgā veidā. Tomēr datu subjekts (tas ir, fiziskas personas) ir tiesīgs iesnigt
sūdzību DVI (uzraudzības iestādē) gadījumos, kad datu subjekts uzskata, ka
Apstrāde pārkāpj normatīvos aktus, kas regulē personas datu aizsardzību.
9. Automātiska lēmumu pieņemšana un Profilēšana
9.1. Sabiedrības personāls pieņem visus lēmumus saistībā ar Klientu, līdz ar to
automātiska lēmumu pieņemšana nenotiek.
9.2. Sabiedrība uztur Klientu kontus online vidē, taču neveic Klientu Profilēšanu.
10. Sīkdatņu politika
10.1. Sabiedrība izmanto Sīkdatnes saskaņā ar Likumu. Sīkdatne ir maza izmēra fails,
kas parasti sastāv no burtiem un cipariem, kas tiek lejuplādēti klienta ierīcē, kad
klients piekļūst Sabiedrības mājaslapai. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz Sabiedrības
mājaslapu katru reizi, kad notiek katra nākamā piekļūšana Sabiedrības mājaslapai.
Sīkdatnes ir noderīgas tā iemesla dēļ, ka tās atļauj Sabiedrības mājaslapai atpazīt
Klienta ierīci. Sīkdatnes nebojā ierīci un nesatur vīrusus.
10.2. Sabiedrība izmanto vairāku veidu Sīkdatnes, kā tas tiek norādīts tālāk.
10.3. Obligāti nepieciešamās Sīkdatnes:
10.3.1. Šādas Sīkdatnes ir nepieciešamas mājaslapai, lai tā varētu funkcionēt un
netiktu izslēgta no mūsu sistēmām. To uzstādījumi parasti paredz atbildēt uz
Jūsu veiktajām darbībām saistībā ar to, kāda apmēra summu pieprasiet
pakalpojuma ietvaros, aizpildītu formu iesniegšana, Jūsu privātuma
uzstādījumi.
10.3.2. Jūs variet savā Pārlūkā veikt uzstādījumus, kas bloķē vai ziņo Jums par
Sīkdatnēm, taču tādā gadījumā dažas mājaslapas sadaļas var nestrādāt. Šī
veida Sīkdatnes nekādu informāciju, pēc kuras var personu identificēt.
10.3.3. Izmantotās Sīkdatnes:
10.3.3.1. OptanonConsent;
tiesības iebilst pret Apstrādi (atkarībā no vērtējuma par to, vai Sabiedrības noteiktais leģitīmais pamats neprevalē pār
datu subjekta interesēm).
Ar “pārnesamiem” Personas Datiem tiek saprasts, ka (a) tie tiek apstrādāti uz Klienta piekrišanas pamata vai uz
līguma pamata; (b) Sabiedrībai tos ir sniedzis pats Klients.
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10.3.3.2. OptanonAlertBoxClosed;
10.3.3.3. PHPSESSID
10.4. Izpildes Sīkdatnes
10.4.1. Šīs Sīkdatnes atļauj mums uzskaitīt apmeklējumus secību, traffic sources,
tādējādi mēs varam izmērīt un uzlabot mājaslapas darbību. Tas palīdz
mums saprast, kuras mājaslapas sadaļas ir visvairāk un vismazāk populāras
un redzēt apmeklētāja kustību mūsu mājaslapā.
10.4.2. Visa Sīkdatņu iegūtā informācija ir iegūta apkopota un līdz ar to anonīma.
Ja Jūs neatļausiet šo Sīkdatņu darbību, tad mēs nezināsim, kad Jūs
apmeklējāt mājaslapu un nevarēsim uzraudzīt mājaslapas darbību.
10.4.3. Izmantotās Sīkdatnes:
10.4.3.1. gat;
10.4.3.2. gid;
10.4.3.3. ga
Kategorija

Sīkdatne

nr-data.net

JSESSIONID

10.5. Funkcionālās Sīkdatnes
10.5.1. Šīs Sīkdatnes piešķir mūsu mājaslapai padziļinātu funkcionalitāti un
personīgumu. Šīs Sīkdatnes varam būt uzstādījuši mēs paši vai trešās
personas, kuru pakalpojumi ir pieejami mūsu mājaslapā.
10.5.2. Ja Jūs neatļausiet šo Sīkdatņu darbību, tad kādi no šiem pakalpojumiem var
nedarboties atbilstoši.
10.5.3. Izmantotās Sīkdatnes: Lang
10.6. Mārketinga Sīkdatnes
10.6.1. Šīs Sīkdatnes mūsu mājaslapā var būt uzstādījuši mūsu reklāmas jomas
partneri. Šīs kompānijas var lietot Sīkdatnes, lai izveidotu Jūsu interešu
profilu un parādītu Jums attiecīgas reklāmas citās vietnēs.
10.6.2. Šīs kompānijas neglabā tiešu personalizētu informāciju. Tās balstās uz Jūsu
unikālā Pārlūka un interneta ierīces identificēšanu. Ja Jūs neatļausiet šo
Sīkdatņu darbību, Jūs saņemsiet mazāk mērķētas reklāmas.
10.6.3. Izmantotās Sīkdatnes:

Kategorija

Sīkdatne

google.com

APISID
SSID
NID
PREF
SID
SAPISID
HSID

doubleclick.net

id
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youtube.com

SID
HSID
demographics
VISITOR INFO1 LIVE
PREF
APISID
SSID
LOGIN INFO
YSC
SAPISID

facebook.com

datr
lu

10.7. Kā vadīt/izmainīt Sīkdatņu uzstādījumus
10.7.1. Ja Jūs vēlaties ierobežot vai dzēst Sīkdatnes savā gala ierīcē, Jūs variet to
izdarīt, lietojot Pārlūka uzstādījumus vai lietojot sadaļu „Cookie Settings“.
Lūdzam ņemt vērā, ka sakarā ar Sīkdatņu dzēšanu vai bloķēšanu, kādas no
mājaslapām (vai to tehniskās iespējas), kuras Jūs apmeklējiet varētu
nestrādāt atbilstoši un efektīvi.
11. Izmaiņas Privātuma Politikā
11.1. Sabiedrības ir tiesīga mainīt Privātuma Politiku jebkurā laikā, tāpēc lūdzam ar to
iepazīties ik pa laikam. Izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas
Sabiedrības mājaslapā.
11.2. Ja Sabiedrība veiks būtiskas izmaiņas Privātuma Politikā, Sabiedrība informēs
Klientu par izmaiņām ar attiecīgu paziņojumu Sabiedrības mājaslapā. Ja pēc
Privātuma Politikas izmaņām Jūs lietosiet mājaslapu vai pakalpojumu, sniegsiet
personīgo informāciju, tiks uzskatīts, ka Jūs piekrītiet izmainītajai Privātuma Politikai.
11.3. Ja Sabiedrība tiek reorganizēta (tajā skaitā, apvienota, pievienota, sadalīta), Klienta
Personas Dati/cita informācija var tikt nodota iegūstošajai sabiedrībai ar mērķi
turpināt sniegt Klientam pakalpojumus, jo Klientam sniedz Sabiedrība.
11.4. Pēdējās izmaiņas: 2019. gada 8.augustā.
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