PRIVĀTUMA POLITIKA
Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes
principiem saistībā ar SIA “LAC serviss” reģ.nr LV49003002429 mājas lapu
WWW.LACSERVISS.LV
Kādu informāciju mēs iegūstam?
•
•

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību,
aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums;
Iesniedzot pasūtījumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, (vai uzņēmuma nosaukums un tā reģistrācijas
numurs) kontaktinformācija, piegādes adrese, un cita informācija kuru jūs vēlaties sniegt.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?
Jebkurus personas datus izmantosim tikai tam nolūkam, kādam šie dati tika sniegti no Klienta puses – pirkumu
noformēšanai, piegādei, informācijas nodrošināšanai un saņemšanai vai kādam citam specifiskam nolūkam, kā
arī tikai mērķiem, kas ir norādīti šajā Privātuma politikā.
Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sniegtu Klientam iespēju lietot lacserviss.lv interneta vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus;
noslēgtu ar Klientu līgumu un to pildītu;
piegādātu lacserviss.lv nopirkto preci;
nodrošinātu Klientam lacserviss.lv nopirkto preču atpakaļ atdošanu;
izrakstītu un nosūtītu Klientam rēķinus un pavadzīmes;
iekasētu un apkopotu Klienta veiktos maksājumus;
nosūtītu Klientam paziņojumus un sarakstītos ar Klientu;
atspoguļotu informāciju par iepriekšējiem pirkumiem;
sniegtu jums efektīvu Klientu atbalstu;
palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības;
nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt;
ievērotu normatīvo aktu prasības;

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar
uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu
likumīgās tiesības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?
Mēs apstrādājam Klienta personas datus, ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus, kas
reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību.
Klienta personas datu aizsardzībai mēs izmantojas dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus,
kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas, kā
arī jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.
Ir zināms, ka personas datu pārsūtīšana internetā ir nedroša, un mēs nevaram garantēt datu drošu pārsūtīšanu
internetā.

www.lacserviss.lv

Klienta informācijas izpaušana:
Par Klientu iegūtā informācija un personas dati būs pieejami tikai mūsu darbiniekiem un sadarbības
partneriem, kas ir attiecīgi pilnvaroti šīs informācijas piekļuvei un lietošanai un kuriem šī informācija ir
nepieciešama attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai.
Mēs varam izpaust informāciju par Klientu arī tad, ja:
•
•
•

mums tas jādara saskaņā ar likumu;
jāaizsargā savas tiesības vai intereses (tostarp jāizpauž informācija par Jums trešajām personām, lai
atgūtu parādus).
Personīgā informācija trešajām personām netiek izpausta mērķim, kas nav paredzēts Privātuma
politikā.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?
Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā
to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības, vai arī kamēr mums pastāv juridisks pienākums šo informāciju
glabāt.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas,
lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes www.lacserviss.lv īpašniekiem.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:
•
•
•
•
•

Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot
tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram,
preču groza funkcionalitāti;
Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku.
Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus;
Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu
reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk;
Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie
trešo pušu pakalpojumi: Facebook
Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs
tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem:
Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas
datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:
•
•
•

Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un
panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami,
lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības;
Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams
sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami
likumīgs pamats;
Citas tiesības saskaņā ar VDAR (Vispārīgo datu aizsardzības regulu).
Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

www.lacserviss.lv

