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VIETNES PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS
UN SĪKDATŅU POLITIKA
Spēkā no 25.05.2018.

HILDING ANDERS BALTIC AS
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PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS
1.

MĒRĶI UN SATURS
“Hilding Anders Baltic” AS (“mēs”) apņemas aizsargāt jūsu privātumu un personas datus.
Šis privātuma paziņojums dara zināmu, kā mēs apstrādājam un izmantojam personas
datus, kurus no jums saņemam, kad apmeklējat un izmantojat šo vietni, kā arī kā jūs varat
ar mums sazināties, ja jums ir papildu jautājumi saistībā ar to, kā mēs apstrādājam jūsu
personas datus.

2.

KĀDI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI UN KĀPĒC?

2.1

Mēs ievācam un apstrādājam jūsu datus mājaslapas apakšlapā “Iepirkumi” - vārds, epasts, uzņēmuma nosaukums un informācijas laukā ievadītās ziņas, kuras jūs iesniedzat,
lai mēs varētu jums nosūtīt informāciju un sniegt savu piedāvājumu.

2.2

Daļa datu, kurus lūdzam jums norādīt mājaslapas apakšlapā “Iepirkumi”, ir obligāti
norādāmi (apzīmēti ar zvaigznīti), piemēram, vārds, e-pasts un informācija par
pieprasījumu. Ja šie dati netiks norādīti, mēs nevarēsim atbildēt uz jūsu pieprasījumu.

3.

KĀDS IR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?

3.1

Jūsu personas datu apstrāde mērķiem, kuri norādīti iepriekš sniegtās 2.sadaļas punktā 2.1,
balstās uz to, ka apstrāde ir nepieciešama tam, lai mēs varētu atbildēt uz jūsu
pieprasījumu.

4.

KAM IR PIEKĻUVE JŪSU PERSONAS DATIEM?

4.1

Esam veikuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu
datus no pazušanas, nelikumīgas piekļuves tiem u.c. To personu loks, kuriem ir piekļuve
jūsu personas datiem, aprobežojas vienīgi ar mūsu darbiniekiem, kuri ir saistīti ar jūsu
pieprasījuma apstrādi un atbildes sniegšanu uz to.

5.

CIK ILGI JŪSU PERSONAS DATI TIEK SAGLABĀTI?
Mēs saglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu mērķi,
kura nolūkā personas dati ir vākti. Tas nozīmē to, ka mēs izdzēšam jūsu personas datus tad,
kad tie vairs nav nepieciešami jūsu pieprasījuma apstrādei un klienta attiecību
administrēšanai.

6.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

6.1

“Hilding Anders Baltic” AS, reģ. Nr. 10258395, adrese Loomäe tee 10, Lehmja ciems,
Rae pagasts, Harju apriņķis, ir jūsu personas datu pārzinis. Tas nozīmē, ka mēs atbildam
par jūsu personas datu korektu apstrādi, kas atbilst piemērojamajiem likumiem. Carmen
Froš ir mūsu datu aizsardzības speciāliste, un viņas kontaktinformācija ir
info.baltic@hildinganders.com, tālr. +372 624 8098.

6.2

Jums ir tiesības zināt, kādus personas datus mēs par jums apstrādājam, un jums ir tiesības
pieprasīt sev šo datu kopiju. Jums ir tiesības pieprasīt savu kļūdaino personas datu
labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu
(piemēram, ja personas dati vairs nav nepieciešami ar jums noslēgtā līguma izpildei). Ja
esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei konkrētam mērķim, tad savu piekrišanu
varat jebkurā laikā atsaukt. Ja vēlaties savu piekrišanu atsaukt, varat ar mums sazināties,
izmantojot sadaļā 6.3 norādīto kontaktinformāciju. Tāpat jums ir tiesības nepiekrist
noteiktai savu personas datu apstrādei, kā arī pieprasīt savu personas datu apstrādes
ierobežošanu. Ņemiet vērā to, ka personas datu ierobežošana vai dzēšana
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var izraisīt to, ka mēs vairs nevarēsim izpildīt pienākumus, kas izriet no līguma,
kuru esam ar jums noslēguši. Tāpat jums ir tiesības izņemt savus datus no
mašīnlasāmā formāta un nodot tos citam pārzinim.
6.3

Ja jums ir jautājumi saistībā ar to, kā mēs apstrādājam ar jums saistītos datus, vai arī
vēlaties izmantot savas punktā 6.2 minētās tiesības, tad droši sazinieties ar mums, rakstot
uz e-pasta adresi info.baltic@hildinganders.com, pa pastu uz iepriekš norādīto adresi,
vai arī zvanot uz tālruni +372 624 8098.

6.4

Ja jums ir pretenzijas vai sūdzības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi no mūsu puses,
tad jums ir tiesības iesniegt savas pretenzijas kompetentajai datu aizsardzības
uzraudzības iestādei.

7.

GROZĪJUMI
Ja saistībā ar jūsu personas datu apstrādi tiks veikti kādi grozījumi, tad mēs par to jūs
informēsim, publicējot šī personas datu neaizskaramības paziņojuma jauno versiju mājas
lapā www.sleepwellbed.com.
SĪKDATŅU POLITIKA

8.

SĪKDATNES

8.1

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatne ir neliels informāciju saturošs teksta fails, kurš tiek saglabāts jūsu datorā.
Sīkdatnes tiek lietotas tikai tehniskiem mērķiem, lai jums atvieglotu mājas lapas
izmantošanu. Pastāvīgās sīkdatnes saglabā informāciju jūsu datorā uz ilgāku laiku. Tās var
tikt izmantots mājas lapas pielāgošanai atbilstoši lietotāja izvēlēm. Otrs izplatīts sīkdatņu
veids ir “sesijas sīkdatnes”. Izmantojot mājas lapu, sesijas sīkdatnes tiek sūtītas starp jūsu
datoru un serveri, lai ievāktu informāciju. Sesijas sīkdatnes pēc interneta pārlūka
aizvēršanas netiek saglabātas. Lai saņemtu papildu informāciju par to, kā strādā sīkdatnes,
apmeklējiet vietni www.allaboutcookies.org.

8.2

Kādam nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes vietnē www.sleepwellbed.com ?
Mēs izmantojam divu veidu sīkdatnes: pastāvīgās un sesijas sīkdatnes. Tās
atšķiras pēc izmantošanas mērķa un saglabāšanas ilguma.
a) Sesijas sīkdatnes tiek saglabātas tikai īslaicīgi uz mājas lapas
apmeklējuma laiku. Sesijas sīkdatnes mēs izmantojam analīzes un
statistikas veikšanai.
b) Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas uz noteiktu laika periodu, kas var ilgt no 1
mēneša līdz 7 gadiem, taču pēc vēlēšanās varat tās pats no savas ierīces izdzēst.
Pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
-

interneta pārlūka identificēšana - sīkdatnes, kuras atpazīst interneta pārlūku un
nodrošina mājas lapas drošāku izmantošanu.

-

mājas lapas drošība un pakalpojumu integritāte - sīkdatnes, kuras palīdz
veidot pakalpojumus un nodrošināt labāku lietotāja pieredzi.

-

lietotāju statistika un analīze - sīkdatnes, kuras sniedz informāciju par to, kā un cik
bieži mūsu vietne tiek izmantota, kādas ir lietotāju grupas un kādi meklēšanas rīki
tiek izmantoti. Sīkdatņu statistiku ir iespējams iegūt arī no saistītajām vietnēm.
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8.3

Papildu informācijas saņemšanai par sīkdatņu izmantošanu šajā vietnē, lūdzu,
sazinieties ar mums: info.baltic@hildinganders.com.

8.4

Kā jūs varat atslēgt sīkdatņu izmantošanu?
Ja jūs nevēlaties akceptēt sīkdatnes, tad jūs varat mainīt savas interneta pārlūka
iestatījumus, lai aizliegtu automātisku sīkdatņu saglabāšanu vai lai saņemtu paziņojumu
gadījumā, kad vietne vēlas saglabāt sīkdatnes jūsu datorā. Iepriekš saglabātās sīkdatnes ir
iespējams izdzēst ar interneta pārlūka palīdzību (papildu informāciju atradīsit zemāk
sadaļā 8.5). Ievērojiet, ka noteiktas šīs vietnes daļas un funkcijas darbojas ar sīkdatnēm,
tāpēc tās var nedarboties, ja sīkdatnes tiek izdzēstas vai to saglabāšana ir aizliegta.

8.5

Kā var izdzēst jau saglabātas sīkdatnes?
Ja izmantojat datoru un jaunākās versijas pārlūku un vēlaties izdzēst sīkdatnes, kas jau ir
saglabātas jūsu ierīcē, tad nospiediet vienlaicīgi taustiņus CTRL, SHIFT un DELETE.
Visbiežāk lietoto interneta pārlūku klientu atbalsta lapas atradīsit šeit:
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Mozilla Firefox
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Google Chrome
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Flash sīkdatnes
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

9.

SOCIĀLIE MEDIJI UN LOGRĪKI
Vietnes var izmantot sociālo mediju logrīkus, kas lietotājiem ļauj piekļūt uzņēmuma
“Hilding Anders Baltic” AS mājas lapai ar dažādu sociālo mediju platformu starpniecību
(piem., Facebook, YouTube, Twitter un LinkedIn). Lai iegūtu papildu informāciju par to,
kā un kāda veida informācija tiek vākta ar sociālo mediju starpniecību un kādas sīkdatnes
izmanto trešās puses, iesakām iepazīties ar katras atbilstošās sociālo mediju platformas
privātuma politiku.

