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Privātuma politia
Personas datu apstrādes noteikumi
DEFINĪCIJAS
Tīmekļa vietne LABI –

tīmekļa vietne iinterneta māaasaapa): “http //aaiilavn

CSSL –

uzņēmums SIA “CSSLn iReģlnrl 50003147171):,
adrese Lāčpaēša 87A, Rīga, LV-1011, Latviaal

NANO –

uzņēmums SIA “NANO ITn iReģlnrl 40003798684):,
adrese Maskavas ieaa 240-3, Rīga, LV-1063, Latviaal

Kaients –

aei tīmekļa vietnes LABI apmekaētāas iaietotāas): ir aeikura fziska persona, kura
izmanto, ir izmantoausi, vai ir izteikusi vēaēšanos izmantot aeikurus CSSL
sniegtos pakaapoaumus vai ir aeikādā citā veidā saistīts ar teml

Personas dat –

ir aeikura ar Kaientu teši vai neteši saistīta innormāciaa

AICINĀJUMS
Pirms uzsākt aietot tīmekļa vietni LABI, aicinām Jūs, uzmanīgi iepazītes ar privātuma poaitku, ao taaā
izskaidrots, kā mēs apstrādāaam personas datusl
CSSL gādā par tīmekļa vietnes LABI apmekaētāau iaietotāau): datu aizsardzīiul Lai uzzinātu vairāk, aicinām
turpināt aasīt šo privātuma poaitkul
Turpinot aietot tīmekļa vietni LABI Jūs pieņemat šos noteikumusl Lūdzam, neaietot vietni, aa Jūs nevēaates
piekrist šiem noteikumieml
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Innormāciaa, kuru kaients sniedz apmekaēaot tīmekļa vietni LABI ir nepieciešama, aai nodrošinātu, anonīmu
datu uzkrāšanu un tai sekoaošu anaaīzi par kaientu gaaa ierīcēm, to programmatūras versiaām, kaientu ceļu
vietnē LABI ar mērķi uzaaiot sniegtos pakaapoaumus un vienkāršot iuzaaiot): tīmekļa vietnes LABI dariīiul
Lai uzzinātu sīkākas detaļas aasiet šo noteikumu punktu “Trešo pušu sīkdatnesnl
Šī innormāciaa ir CSSL īpašums un netek nodota trešaaām pusēm, aa vien tas nav paredzēts aikumos
noteiktaaā kārtīiāl

SĪKDATŅU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
SĪKDATNES JEB SĪKFAILI UN COOKIES
Sīkdatnes ir mazi teksta naiai, ko tīmekļa pāraūkprogramma ipiemēram Mozilla Firefox, Google Chrome,
Microsof Ege, Safari, Internet xplorer, ulcl): nogaaiā Jūsu gaaa ierīcē idatorā, paanšetē vai moiiaaaā
viedtāarunī):, kad apmekaēaat kādu interneta vietni, aai identfcētu pāraūkprogrammu vai pāraūkprogrammā
sagaaiātu innormāciau vai iestatīaumusl
Tādēaādi ar sīkdatņu paaīdzīiu tīmekļa vietne LABI iegūst spēau sagaaiāt aietotāaa individuāaos
iestatīaumus, atpazīt viņu un atiiastoši reaģētl Katru reizi, kad atgriežates kādā māaasaapā - sīkdatnes ļaua
atcerēties Jūs un to, kā aūs aietoaāt vietnil Māaasaapas var izmantot sīkdatnes, aai radītu ievēroaami aaiāku
tešsaistes izmantošanas pieredzil
Lai papaašinātu savas zināšanas par sīknaiaiem, aūdzam apmekaēt WikipeEia rakstu par sīknaiaieml
SĪKDATŅU IZMANTOŠANA ŠAJĀ VIETNĒ
Atkarīiā no veicamaaām nunkciaām un izmantošanas mērķa izšķir vairākas sīkdatņu grupas - pastāv
noteikt nepieciešamās sīkdatnes, nunkcionāaās sīkdatnes, anaaītskās sīkdatnes un mērķēšanas irekaāmas):
sīkdatnesl
Tīmekļa vietnē LABI tek aietotas noteikt nepieciešamās sīkdatnes, anaaītskās sīkdatnes, nunkcionāaās
sīkdatnes un mērķa aei rekaāmas sīkdatnesl
Noteiit epieciešamās skiaat es
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, aai Jūs varētu irīvi apmekaēt un pāraūkot tīmekļa vietni un izmantot tās
piedāvātās iespēaas, taaā skaitā iegūt innormāciau par pakaapoaumiem un mēs izpiadīt Jūsu iniciētos
pieprasīaumusl
Šīs sīkdatnes identfcē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identtāt, kā arī tās nevāc un neapkopo
innormāciaul Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pianvērtīgi dariotes - piemēram nevarēs sniegt
Jums nepieciešamo innormāciau, nevarēs nodrošināt pieprasītos pakaapoaumus tīmekļa veikaaā vai neļaus
noskatītes pieprasīto videol
Šīs sīkdatnes tek gaaiātas Jūsu iekārtā aīdz irīdim, kad tek aizvērta tīmekļa pāraūkprogrammal Saskaņā
ar Innormāciaas saiiedrīias pakaapoaumu aikumu noteikt nepieciešamās sīkdatnes tek izvietotas
automātskil Ņemiet vērā to, ka tīmekļa vietne nevarēs dariotes pianvērtīgi, aa, izmantoaot tīmekļa
pāraūkprogrammu nodrošinātās iespēaas, Jūs izvēaēsietes tās atspēaot!
Fu icio ālās skiaat es
Ar nunkcionāaaaām sīkdatnēm vietne atceras Jūsu izvēaētos uzstādīaumus un veiktās izvēaes, aai vēaāk Jūs
varētu ērtāk aietot vietnil Šīs sīkdatnes gaaiāaas Jūsu iekārtā pastāvīgil

A alktsiās skiaat es
Anaaītskās sīkdatnes apkopo innormāciau, kā Jūs aietoaat tīmekļa vietni, konstatē iiežāk apmekaētās
vietnes sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēaates, pāraūkoaot vietnil Šī innormāciaa tek aietota anaaīzes
noaūkos, aai noskaidrotu, kas interesē vietnes aietotāaus, un varētu uzaaiot vietnes nunkcionaaitāt, padarīt to
ērtāk aietoaamul Anaaītskās sīkdatnes identfcē tkai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identtātl
Atsevišķos gadīaumos dažas no anaaītskaaām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādīaumiem un tkai
atiiastoši norādītaaiem mērķiem pārvaada trešās personas, piemēram, Google Analyticsl
Mērķa (reilāmas) skiaat es
Mērķa irekaāmas): sīkdatnes tek izmantotas, aai apkopotu innormāciau par Jūsu apmekaētaaām tīmekļa
vietnēm un piedāvātu teši Jums interesēaošus mūsu pakaapoaumus vai radītu Jūsu izrādītaaai interesei
atiiastošus piedāvāaumusl Parast šīs sīkdatnes ar mūsu atļauau atiiastoši norādītaaiem mērķiem izvieto
trešās personas, piemēram, Google AE WorEsl Mērķa sīkdatnes Jūsu gaaiekārtā tek uzgaaiātas pastāvīgil
TREŠO PUŠU SĪKDATNES
Tīmekļa vietnē LABI tek izmantots Google Analytics, kas ir viens no izpaatītākaaiem un uztcamākaaiem
anaaītkas risināaumiem tīmekaīl Tas ļaua mums saprast, kā mūsu aapas apmekaētāai izmanto šo vietni, un kā
mēs varam uzaaiot tās aietošanas pieredzil
Šīs sīkdatnes var izsekot to, cik iagu aaiku Jūs pavadāt vietnē un to, kādas vietnes sadaļas Jūs apmekaēaatl
Tas ir nepieciešams, aai mēs varētu turpināt piedāvāt aietotāaiem saistošus un nepieciešamus pakaapoaumusl
Lai iegūtu paašāku innormāciau par Google Analytics sīknaiaiem, aūdzu apmekaēaiet Google Analyticsl
māaasaapu
JA NEVĒLATIES SAGLABĀT SĪKDATNES
Jums savas interneta pāraūkprogrammas iestatīaumos aāizvēaas iespēaa nesagaaiāt sīkdatnesl Katrai
pāraūkprogrammai dariīiu kopums kā aiegt pieņemt sīkdatnes ir atšķirīgsl Vairāk innormāciaas skatet savas
iecienītās interneta pāraūkprogrammas sadaļā “paaīdzīianl
Tomēr, mēs iesakām, mūsu interneta vietnes pianvērtīgai un ērtākai aietošanai, sīkdatņu atsaēgšanu
neizmantotl

VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA (VDAR)
PERSONAS DATU PĀRZINIS
Tīmekļa vietnes LABI personas datu apstrādes pārzinis ir frma CSSLl

PERSONAS DATU OPERATORS
Tīmekļa vietnes LABI personas datu apstrādes operators ir frma NANOl
DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PAMATS
Firma CSSL tīmekļa vietnē LABI eveic perso u iae ticējošu perso as aatu vāiša u u apstrāail
Firma CSSL veic aatu apstrāai šāaos olūios: Lai anaaizētu innormaciau par a): kaientu gaaa ierīcēm, i):
kaientu gaaa ierīču programmatūras versiaām, c): kaientu ceļu tīmekļa vietnē LABIl
Firmas CSSL aatu apstrāaes pamats ir: aeģitīmas intereses nodrošināt tīmekļa vietnes LABI netraucētu
dariīiu itaaā atrodošās innomāciaas irīvai pieeaamīiai kaientem):, atstīiu un aaiot anaaīzes rezuatātā
atkaātās kļudasl
DATU DROŠĪBA
Pārzinis nodrošina vairāku aīmeņu datu aizsardzīiu, tai skaitā
-- datu pieprasītāau identfkāciau un autorizāciau;
-- savaaicīgu innormāciaas tehnoaoģiau drošīias nepianīiu novēršanul
Operators nodrošina vairāku aīmeņu datu aizsardzīiu, tai skaitā
-- datu pieprasītāau identfkāciau un autorizāciau;
-- savaaicīgu innormāciaas tehnoaoģiau drošīias nepianīiu novēršanul
Visa innormāciaa, ko Jūs norādīsiet pasūtīauma nonormēšanai, tks gaaiāta aizsargātā datu iāzēl Pieeaa šai
innormāciaai iūs tkai tem frmas CSSL dariiniekiem, kas apstrādās Jūsu pasūtīaumul
DATU GLABĀŠANAS PERIODS
Personas dat tks apstrādāt tkai tk iagi, cik nepieciešamsl Datu gaaiāšanas periods ir noteikts 38
mēnešu apmērāl Visi dat, kas vecāki par šo termiņu tek automātski dzēstl
PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS
Firma CSSL patur tesīias aeikurā irīdī mainīt privātuma poaitkul Jeikādas turpmākās izmaiņas mūsu
privātuma poaitkā tks puiaicētas tīmekļa vietnē LABIl
Jūsu ivietnes apmekaētāaa): pienākums ir, patstāvīgi un reguaāri pāraasīt vietnes privātuma poaitku, aai
pāraiecinātos, ka esat iepazinušies ar privātuma poaitkas aktuāao versiaul

