
Privātuma politika 

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS UN TĀS 
PIEMĒROŠANA 

Kevin EU, UAB (turpmāk tekstā “Uzņēmums”) augstu vērtē jūsu uzticību un ir 
apņēmies nodrošināt atbilstošu jūsu personas datu aizsardzību. Mēs cienām 
jūsu privātumu un apņemamies apstrādāt un aizsargāt jūsu personas datus 
godīgā un likumīgā veidā saskaņā ar piemērojamajām Eiropas Savienības 
tiesību aktu (Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679) (turpmāk tekstā – 
GDPR) un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām. 

Šajā Privātuma politikā ir paskaidrots, kā mēs apkopojam un apstrādājam 
personas datus par cilvēkiem, kuri izmanto mūsu maksājumu iniciēšanas un 
konta informācijas pakalpojumus. Šī Privātuma politika sniedz informāciju par 
personas datu apstrādes apjomu, mērķiem, avotiem, saņēmējiem un citiem 
svarīgiem personas datu apstrādes aspektiem. 

Šajā Privātuma politikā mēs aprakstām, kādus personas datus mēs vācam un 
apstrādājam par cilvēkiem, kuri izmanto mūsu maksājumu iniciēšanas, konta 
informācijas pakalpojumus, klientiem un viņu pārstāvjiem, šīs vietnes 
apmeklētājiem, personām, kas piekritušas tiešā mārketinga ziņojumu 
saņemšanai, pretendentiem uz vakantu amata pozīciju. 

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus citiem mērķiem, kas nav aprakstīti 
šajā privātuma politikā. Šādā gadījumā mēs jums sniegsim atsevišķu 
paziņojumu par privātumu, informējot jūs par šādu apstrādi. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildu informācija var tikt sniegta Noteikumos un 
nosacījumos, līgumos un citos mūsu sniegtajos dokumentos. 

Mēs varam mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem, 
tāpēc jums ir pienākums pārliecināties, ka esat iepazinies ar jaunāko 
Privātuma politikas versiju. 

2. DEFINĪCIJAS 

Tālāk norādītajām definīcijām, ja tās tiek lietotas šajā Privātuma politikā, ir tāda 
pati nozīme kā VDAR, un tās ir šādas: 

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai 
identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona 



ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, 
piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās 
vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai 
fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem; 

Personas datu apstrāde nozīmē jebkura ar personas datiem vai personas datu 
kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez 
automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, 
strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, 
aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos 
pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai 
iznīcināšana; 

Uzņēmums nozīmē KEVIN EU, UAB, juridiskās personas kods 
304777572, Lvovo g. 25-104, LT-09320, Viļņa,Lietuvas Republika. 

3. KONTAKTINFORMĀCIJA 

Sakarā ar GDPR prasībām Uzņēmums ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu. 

Ja vēlaties uzzināt, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vai ja vēlaties 
izmantot kādas no savām kā datu subjekta tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mūsu 
datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu dap@kevin.eu. 

Jūs varat sazināties ar Uzņēmumu arī pa e-pastu info@kevin.eu vai pastu Lvovo 
g. 25-104, LT-09320, Viļņa,Lietuvas Republika. 

4. PERSONAS DATI 

Mēs ievācam personas datus par jums tieši no jums, lai uzsāktu preču vai 
pakalpojumu apmaksu, saņemtu informāciju par bankas kontiem, kad jūs 
slēdzat ar mums līgumu vai pārstāvat citu personu, nosūtāt savu CV, kā arī citu 
informāciju, kas saistīti ar jūsu nodarbinātību. 

Mēs varam arī vākt informāciju par jums no trešās puses (piemēram, jūsu 
bankas vai tirgotāja, no kura jūs pērkat preces vai pakalpojumus), ja esat devis 
nepārprotamu piekrišanu jūsu informācijas pārsūtīšanai Uzņēmumam, lai 
uzsāktu maksājumu un saņemtu bankas konta informācija. 

Jūsu personas dati var tikt netieši iegūti arī no citām organizācijām (piemēram, 
Linkedin), kurās esat nepārprotami piekritis savas informācijas pārsūtīšanai, 
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konkrētām reģistra un informācijas sistēmām, arī tādiem avotiem kā Valsts 
sociālās apdrošināšanas fonda pārvalde u.c. 

Mēs apkoposim un apstrādāsim jūsu personas datus saskaņā ar spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem. 

Mēs varam izmantot un pārsūtīt jūsu personas datus vairākiem dažādiem 
mērķiem, un to apstrādes laikā mēs paļaujamies uz dažādiem juridiskiem 
pamatojumiem. Atkarībā no tā, vai esat persona, kas izmanto maksājumu 
pakalpojumus, mūsu pašreizējā vai potenciālā klienta pārstāvis vai vietnes 
apmeklētājs, tālāk sniegtajā informācijā ir norādīts, kādas personas datu 
kategorijas mēs apstrādājam, kādam nolūkam un uz kādu juridisko 
pamatojumu mēs paļaujamies, apstrādājot personas datus. Mēs arī aprakstām, 
kā mēs ievācam jūsu personas datus un kam mēs varam tos nodot, kā arī 
juridisko pamatojumu, kas ļauj mums to darīt. 

Maksājumu iniciēšanas pakalpojuma nodrošināšana 

Mēs sniedzam maksājumu iniciēšanas pakalpojumus saskaņā ar Lietuvas 
Republikas Maksājumu likumā noteiktajiem noteikumiem un Lietuvas Bankas 
sagatavotajiem Maksājumu iniciēšanas labās prakses principiem. Šim 
nolūkam saņemtos personas datus mēs apstrādāsim tikai, lai nodrošinātu 
maksājuma iniciēšanas pakalpojumus. 

Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai uzsāktu maksājumu par precēm 
vai pakalpojumiem, kurus vēlaties iegādāties. 

Mēs apkoposim personas datus tikai, lai uzsāktu maksājumu, kuru vēlaties 
uzsākt. Ja neiesniegsiet šādu pieprasījumu (nesniegsiet nepārprotamu 
piekrišanu), mēs nevarēsim uzsākt maksājumu. Mēs neievāksim nekādus 
datus no jums vai citiem avotiem, kas nav nepieciešami maksājuma 
iniciēšanas pakalpojumu sniegšanai. 

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai pēc tam, kad esat piekritis, ka 
tirgotājs vai pakalpojumu sniedzējs nosūtīs mums jūsu personas datus. Ja jūs 
nedosiet piekrišanu tirgotājam vai pakalpojumu sniedzējam nodot mums jūsu 
personas datus, mēs nevarēsim uzsākt maksājumu. 

Mums ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai iniciētu maksājumu pakalpojumus, 
lai jūs identificētu, uzsāktu maksājumu, autentificētu maksājumu, kā arī 
apstiprinātu maksājumus. 

Atkarībā no mūsu klienta (tirgotāja vai pakalpojumu sniedzēja) izvēlētā 
maksājuma iniciēšanas pakalpojuma modeļa mēs varam ievākt šādus 



personas datus: tirgotāja vai pakalpojumu sniedzēja norādītais pasūtījuma 
numurs, darījuma dati (pasūtījuma summa, apraksts (mērķis), statuss), bankas 
konta numurs, bankas konta nosaukums, unikālās autentifikācijas atslēgas 
(tekstvienības), ko izveidojusi banka un Uzņēmums, kas ir piesaistīts jūsu 
bankas konta numuram. 

Atsevišķos gadījumos mēs varam ievākt jūsu bankas pieteikšanās numuru, 
personas identifikācijas numuru, tālruņa numuru, vienreizējās autentifikācijas 
drošības kodu. 

Atsevišķos gadījumos, kad izvēlaties maksāt par precēm vai pakalpojumiem, 
izmantojot savu kredītkarti vai debetkarti, Uzņēmums var arī ievākt un 
apstrādāt jūsu kredītkartes vai debetkartes informāciju (kredītkartes vai 
debetkartes numuru, īpašnieku (vārdu un uzvārdu), derīguma termiņu un 
kartes verifikācijas vērtību). 

Mūsu apkopoto un apstrādājamo personas datu apjoms katrā gadījumā ir 
atkarīgs no jūsu bankas prasībām un tirgotāja vai pakalpojumu sniedzēja 
izvēlētā maksājumu iniciēšanas pakalpojuma modeļa. 

Pēc konkrētā maksājuma veikšanas komersants, no kura iegādājāties preces 
vai pakalpojumus, tiks informēts par maksājuma statusu. Par maksājuma 
statusu informēsim e-pastā. 

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma starp jums un 
Uzņēmumu izpilde un Uzņēmuma juridisko pienākumu izpilde. 

Atsevišķos gadījumos, kad vēlaties iniciēt maksājumu citai fiziskai personai, 
mēs apstrādāsim šādus maksājuma saņēmēja personas datus: bankas konta 
numurs, darījuma rekvizīti (valūta, apraksts (mērķis), statuss). Šādā gadījumā 
maksājuma saņēmēja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir 
Uzņēmuma leģitīmās intereses. 

Mēs apstrādāsim personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, 
kādam dati tika vākti. Personas dati par jums netiks glabāti ilgāk par 3 gadiem 
pēc maksājuma iniciēšanas. 

Mēs regulāri pārskatām savus datu glabāšanas periodus, un mums ir juridisks 
pienākums saglabāt daļu personas informācijas saskaņā ar likumiskajām 
prasībām. 

Konta informācijas pakalpojuma nodrošināšana 



Mēs sniedzam konta informācijas pakalpojumus saskaņā ar Lietuvas 
Republikas Maksājumu likumā noteiktajiem noteikumiem. Šim nolūkam 
saņemtos personas datus mēs apstrādāsim tikai, lai nodrošinātu konta 
informācijas pakalpojumus. 

Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sniegtu jums konsolidētu 
informāciju par jūsu bankas kontiem. Mēs apstrādāsim jūsu personas datus 
tikai tad, kad jūs aktīvi lūgsiet sniegt jums konsolidētu informāciju par jūsu 
bankas kontiem. Bez šāda pieprasījuma mēs nevarēsim sniegt jums konta 
informācijas pakalpojumus. 

Lai sniegtu konsolidētu informāciju par jūsu bankas kontiem, mēs apkopojam 
šādus personas datus: jūsu bankas pieteikšanās ID, personas identifikācijas 
numurs, tālruņa numurs, vienreizējās autentifikācijas drošības kods, bankas 
konta numurs, bankas konta nosaukums, izmantoto bankas kontu skaits, 
unikālas bankas un Uzņēmuma izveidotās autentifikācijas atslēgas 
(tekstvienības), kas ir piesaistītas jūsu bankas konta numuram, bankas konta 
atlikums, bankas konta darījumu vēsture. 

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma starp jums un 
Uzņēmumu izpilde. 

Konsolidēto bankas konta informāciju var nodot trešajām personām, lai 
novērtētu jūsu kredītvēsturi vai citiem likumīgiem mērķiem, tikai ar jūsu 
piekrišanu. 

Mēs apstrādāsim personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, 
kādam dati tika vākti. Personas dati par jums netiks glabāti ilgāk par 3 gadiem 
pēc konta informācijas nodrošināšanas. 

“Pazīsti savu klientu” principa īstenošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana 

Mēs varam apstrādāt personas datus, ievērojot tiesību aktu prasības, kas 
saistītas ar “Pazīsti savu klientu” principa ieviešanu un iespējamās noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, krāpšanas 
novēršanu, šādas darbības atklāšanu, izmeklēšanu un informēšanu. 

Šim nolūkam mēs varam apstrādāt mūsu Klienta pārstāvju, direktoru un 
akcionāru un/vai citu personu personas datus. 

Mēs varam apstrādāt šādus personas datus: vārds, uzvārds, unikāla simbolu 
secība, kas paredzēta personas identificēšanai, dzimšanas datums (ja persona 
nav Lietuvas Republikas pilsonis), uzturēšanās atļaujas numurs un derīguma 



termiņš Lietuvas Republikā un tā izsniegšanas vieta un datums (ja persona nav 
Lietuvas Republikas pilsonis), adrese, pilsonība, personu apliecinoša 
dokumenta izdošanas valsts (bezvalstnieka gadījumā), darba vieta (Klienta 
direktora gadījumos), fotogrāfija, personu apliecinoša dokumenta informācija, 
juridiskās personas akciju/balsstiesību/kontroles pamatkapitāls (akcionāra un 
labuma guvēja gadījumos), paraksts, citi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktie dati. 

Ievērojot tiesību aktu prasības, kas saistītas ar “Pazīsti savu klientu” principa 
ieviešanu un iespējamās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanu, krāpšanas novēršanu, šādas darbības atklāšanu, 
izmeklēšanu un informēšanu, mēs varam apstrādāt jūs attēlu (fotogrāfijas vai 
video veidā) (biometriskos datus) identifikācijas mērķiem. Jūsu attēls un 
personu apliecinošs dokuments tiek apvienoti, lai pārbaudītu, vai esat uzrādītā 
personu apliecinoša dokumenta īpašnieks. 

Uzņēmums var apstrādāt arī to personu personas datus, kuras apliecina 
dokumentu kopijas vai deleģējumu. Mēs varam apstrādāt šādus personas 
datus: vārds, uzvārds, darba vieta, paraksts, citi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktie dati. 

Personas dati tiek vākti un apstrādāti, pamatojoties uz juridisko pienākumu, 
kas uzlikts maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniedzējam, t. i., mums. Jūsu 
biometriskie dati (jūsu attēls) tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu 
(ja attēls tiek apstrādāts identifikācijas nolūkos). Ja nepiekrītat savu 
biometrisko datu apstrādei, lūdzu, sazinieties ar Ondato, UAB (pakalpojumu 
sniedzējs, kas nodrošina Uzņēmumam identifikācijas platformu), lai uzzinātu 
citu veidu, kā identificēt jūsu identitāti. 

Mēs apstrādāsim personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, 
kādam dati tika vākti, un ievērojot tiesību aktu prasības. Personas dati tiks 
glabāti 8 gadus pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu. Datu 
glabāšanas periods var tikt pagarināts par laika posmu, kas nepārsniedz 2 
gadus, ar nosacījumu, ka ir saņemts pamatots pieprasījums no valsts iestādes. 
Šādu datu glabāšanas periodu pieprasa Lietuvas Republikas likums par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu. 

Uzņēmuma līgumu izpilde 

Līgumu izpildei mēs apstrādāsim mūsu Klientu darbinieku, kā arī pakalpojumu 
sniedzēju personas datus. 

Šādā gadījumā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, piemēram: vārdu, 
uzvārdu, ziņojumapmaiņas saturu. 



Gadījumos, kad Uzņēmums slēdz Līgumus ar fizisku personu, Uzņēmums 
apstrādās arī personas kodu, kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa 
numuru, adresi), citus datus, kas var būt nepieciešami līguma izpildei. 

Datu apstrādes pamats ir līguma starp jums un Uzņēmumu izpilde un 
Uzņēmuma leģitīmās intereses. 

Šajā sadaļā norādītie personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr ir spēkā 
līgums. Ja līgumā ir norādīti personas dati, tie tiks glabāti 10 gadus no attiecīgā 
līguma termiņa beigām. 

Klientu sūdzību izskatīšana 

Uzņēmuma klientam, maksājumu pakalpojuma lietotājam ir tiesības iesniegt 
sūdzību pret Uzņēmumu saistībā ar Uzņēmuma sniegtajiem maksājumu 
iniciēšanas pakalpojumiem. 

Ja jūs iesniedzat sūdzību, jūsu personas dati tiks apstrādāti uz līguma pamata 
vai pamatojoties uz Uzņēmuma tiesisko saistību izpildi vai Uzņēmuma 
leģitīmajām interesēm aizstāvēties pret juridiskajām prasībām. Tāpat jūsu 
personas dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ja jūs 
sniedzat savus personas datus, kas nav nepieciešami. 

Šim nolūkam jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un noteikumiem. 

Klientu atbalsts 

Mēs augstu vērtējam jūsu atsauksmes un vēlamies saprast, ko mēs varam 
darīt, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu. Tāpēc jūs varat sazināties ar mums, lai 
saņemtu palīdzību saistībā ar jūsu jautājumu vai bažām, kā arī jebkurā laikā, 
kad vēlaties īstenot savas tiesības. 

Ja jūs sazināties ar mums, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, apkopojot 
jūsu kontaktinformāciju, izmantojot avotu, ar kuriem izvēlaties sazināties ar 
mums (pa e-pastu, pastu vai jebkādā citā veidā). 

Visi personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ko pauž jūsu 
rīcība, nosūtot mums jautājumu, bažas vai pieprasījumu. 

Jūsu personas dati tiks glabāti 1 gadu pēc noteikta jautājuma, bažas vai 
pieprasījuma nosūtīšanas mums. Dažos atsevišķos gadījumos saskaņā ar 
spēkā esošajām juridiskajām prasībām jūsu personas dati var tikt glabāti ilgāk. 



Personas datu apstrāde darbā pieņemšanas nolūkos 

Jūs varat nosūtīt mums savus datus, lai pievienotos mūsu uzņēmumam. Jūsu 
personas dati, ko iesniedzat, lai kandidētu uz vakanto darba vietu mūsu 
uzņēmumā, tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas izteikta, 
iesniedzot savus personas datus. 

Mēs apkopojam un apstrādājam jūsu CV un/vai motivācijas vēstules un/vai citu 
informāciju, ko jūs iesniedzāt, piedaloties atlasē darbā pieņemšanas nolūkos 
un pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ko jūs sniedzat mums vai personāla atlases 
uzņēmumam, nosūtot savu dzīves aprakstu. 

Ja neiesniegsiet savu dzīves aprakstu un/vai motivācijas vēstuli, mēs nevarēsim 
novērtēt jūsu atbilstību piedāvātajam amatam. 

Lūdzu, ievērojiet personas informācijas aizsardzības prasības un nesūtiet 
mums pārmērīgu informāciju. Lūdzam ievērot vismaz šādas minimālās 
prasības jūsu personas datu aizsardzībai, nosūtot mums personas datus: 
nenorādiet pārmērīgus vai nevajadzīgus personas datus ne vēstules vai 
vaicājuma temata rindiņā, ne pievienotajā CV, motivācijas vēstulēs, citos failos: 
personas kods, veselības vai citi īpašie personas dati, finanšu dati, bankas konta 
numurs, ģimenes locekļa dati, automašīnas numura zīmes u.c. 

Visi personas dati tiks glabāti līdz notiekošā personāla atlases procesa beigām. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs varam uzglabāt 
un izmantot jūsu nosūtītos personas datus turpmākas personāla atlases 
nolūkos līdz 1 gadam. Kad esat devis šādu piekrišanu, jums ir tiesības to atsaukt 
jebkurā laikā, neskarot personas datu apstrādes likumību, kuras pamatā ir šāda 
piekrišana līdz piekrišanas atsaukšanai. Ja izmantosit šīs tiesības, mēs 
nekavējoties veiksim darbības, lai iznīcinātu jūsu personas datus. 

Lūdzam ņemt vērā, ka, lai izvērtētu jūsu kandidatūru, mēs varam sazināties ar 
jūsu norādītajiem bijušajiem darba devējiem, lai saņemtu ieteikumus un 
jautātu par jūsu kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un biznesa īpašībām. 
Mēs varam pieprasīt šādu informāciju no jūsu pašreizējā darba devēja tikai tad, 
ja mums ir jūsu atsevišķa piekrišana. 

Tiešā tirgvedība 

Gadījumos, kad esat norādījis savu kontaktinformāciju un izteicāt 
nepārprotamu piekrišanu tirgvedības informācijas saņemšanai no mums, 
Uzņēmums var sazināties ar jums pa tālruni vai pa e-pastu, sniedzot 
informāciju par Uzņēmuma pakalpojumiem vai iesniegt citus reklāmas 



materiālus, nosūtīt komerciālus piedāvājumus, biļetenus un citus reklāmas 
materiālus. 

Tiešās tirgvedības nolūkos mēs varam apstrādāt šādus personas datus: vārds, 
uzvārds, darba vieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese, cita informācija, ko 
persona var sniegt, piekrišanas datums. 

Ja esat mūsu klients un neesat iebildis pret mūsu tiešās tirgvedības 
ziņojumiem (pa tālruni vai e-pastu), mēs varam izmantot jūsu personas datus 
bez nepārprotamas piekrišanas, piedāvājot jums līdzīgus produktus un/vai 
pakalpojumus, kuriem jūsu personas dati sākotnēji tika vākti, izmantojot e-
pastu vai tālruni. Šādā gadījumā jūsu personas dati tiks apstrādāti, 
pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. 

Jūsu dati tiks izmantoti tiešās tirgvedības nolūkos 1 (vienu) gadu no jūsu 
piekrišanas saņemšanas vai pēc pakalpojumu sniegšanas. 

Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiešās tirgvedības, sazinoties ar 
mums pa e-pastu uz dap@kevin.eu. 

5. DATU APSTRĀDĀTĀJI. DATU SAŅĒMĒJI 

Mēs varam izpaust jūsu personas datus saviem darbiniekiem, vadītājiem, 
pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, auditoriem, jūsu bankai vai tirgotājam. 

Turklāt mēs varam atklāt informāciju par jums: 

• Ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu (valsts institūcijām, 
tiesībaizsardzības iestādēm un citām personām Lietuvas Republikas 
likumos noteiktajā kārtībā); 

• Lai aizsargātu mūsu tiesības vai intereses (tostarp jūsu datu sniegšana 
trešajām personām, lai piedzītu jūsu parādus mums); 

• Lai pārdotu daļu no Uzņēmuma darbības vai aktīviem, kur mēs izpaužam 
jūsu personas datus potenciālajam darbību vai to daļu pircējam; 

• Pārdodot Uzņēmuma darbību vai būtiskas tā daļas trešajām personām. 

Mēs varam sniegt personas datus arī citām personām, saņemot jūsu rakstisku 
piekrišanu. 

Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām valstīm un/vai starptautiskām 
organizācijām. 

Izņemot šajā Privātuma politikā paredzētos gadījumus, mēs nenododam jūsu 
personas datus trešajām personām. 



Ja mēs izpaužam jūsu personas datus saņēmēju grupām, kas nav norādītas 
šajā Privātuma politikā, mēs jūs informēsim, tiklīdz šādi personas dati tiks 
izpausti pirmo reizi, ja vien mēs jums jau neesam snieguši šādu informāciju 
iepriekš. 

6. JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBA 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar GDPR, Lietuvas Republikas 
likumā par personas datu tiesisko aizsardzību un citiem tiesību aktiem 
noteiktajām prasībām. 

Jūsu personas datu apstrādes gaitā mēs īstenojam organizatoriskos un 
tehniskos pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas 
vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas un jebkādas citas 
nelikumīgas apstrādes. Šie pasākumi cita starpā var ietvert šifrēšanu, fiziskās 
piekļuves drošību, auditu un citas piemērotas tehnoloģijas. 

7. JŪSU TIESĪBAS 

Šajā sadaļā ir informācija par jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto jūsu 
personas datu apstrādi un gadījumiem, kad varat šīs tiesības izmantot. Ja 
vēlaties saņemt plašāku informāciju par savām tiesībām vai tās īstenot, lūdzu, 
sazinieties ar mums pa e-pastu, kas norādīts šajā Privātuma politikā. 

Informāciju par darbībām, kas veiktas pēc pieprasījuma saistībā ar jūsu tiesību 
īstenošanu, sniegsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 1 
(viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ņemot vērā pieprasījuma 
sarežģītību un saņemto pieprasījumu skaitu, minētais termiņš var tikt 
pagarināts vēl par 2 (diviem) mēnešiem. Šādā gadījumā mēs informēsim jūs 
par šādu termiņa pagarinājumu un tā iemesliem 1 (viena) mēneša laikā no 
pieprasījuma saņemšanas dienas. Mēs atteiksimies īstenot jūsu tiesības tikai 
tiesību aktos paredzētajos gadījumos. 

Your rights are as follow: 

Jūsu tiesības ir šādas: 

Kā datu pārzinim mums ir pienākums sniegt skaidru un pārskatāmu 
informāciju par mūsu datu apstrādes darbībām. To nodrošina šī Privātuma 
politika. 

Piekļuves tiesības 



Mēs vēlamies, lai jūs pilnībā saprastu, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, 
un tādēļ nesagādātu nekādas neērtības. Jūs varat sazināties ar mums jebkurā 
laikā un jautāt, vai mēs apstrādājam kādu no jūsu personas datiem. Ja mēs 
jebkādā veidā uzglabājam vai izmantojam jūsu personas datus, jums ir tiesības 
tiem piekļūt. 

Mēs nodrošināsim piekļuvi mūsu rīcībā esošajiem personas datiem par jums, 
kā arī šādai informācijai: apstrādes mērķi, attiecīgo personas datu kategorijas, 
saņēmēji, kuriem personas dati ir izpausti, glabāšanas periods vai paredzētais 
glabāšanas periods attiecībā uz šiem personas datiem, ja personas dati ir vākti 
no trešās personas, personas datu avots. 

Tiesības labot datus 

Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam neprecīzu vai nepilnīgu personas informāciju 
par jums, jūs varat izmantot savas tiesības labot vai papildināt noteiktus 
personas datus. To var izmantot ar tiesībām ierobežot apstrādi, lai nodrošinātu, 
ka nepareizi/nepilnīgi personas dati netiek apstrādāti, kamēr tie nav izlaboti. 

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi 

Jums ir tiesības lūgt mūs ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret 
to apstrādi: 

Laikposmā, kas nepieciešams, lai mēs pārbaudītu jūsu personas datu 
pareizību, kad iesniedzat pretenzijas par datu precizitāti; 

Jūsu personas datu nelikumīgas vākšanas, uzglabāšanas vai izmantošanas 
gadījumos, kad nolemjat nepieprasīt datus; 

Kad mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, bet jums tie ir 
nepieciešami juridisku prasību iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvībai; 

Periodā, kas nepieciešams, lai noteiktu, vai mums ir primārs juridisks pamats 
turpināt jūsu personas datu apstrādi, ja izmantojat savas tiesības iebilst pret 
savu personas datu apstrādi. 

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”) 

Ja personas datu apstrādei nepastāv primārs juridisks pamats vai leģitīms 
iemesls, jūs varat pieprasīt, lai mēs dzēstu personas datus. Tas ietver personas 
datus, kas, iespējams, ir apstrādāti nelikumīgi. Mēs veiksim visus saprātīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu personas datu dzēšanu. 



Tiesības uz datu pārnesamību 

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, ko esam ieguvuši ar jūsu piekrišanu vai 
līguma noslēgšanas nolūkā. Ja izmantosit šīs tiesības, mēs pārsūtīsim jūsu 
sniegto datu kopiju. 

Tiesības iebilst pret datu izmantošanu 

Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs izmantojam jūsu personas datus: 

• Gadījumos, kad mēs izmantojam šādus datus, lai īstenotu savas 
likumīgās intereses, bet mums nav primāra tiesiskā pamata turpināt 
izmantot jūsu personas datus; vai 

• Jebkurā laikā, kad mēs izmantojam jūsu personas datus, lai nosūtītu 
biļetenus vai tiešā mārketinga nolūkos. Šādā gadījumā dati vairs netiks 
izmantoti šiem nolūkiem; tomēr tos var izmantot citiem likumīgiem 
mērķiem. 

Ja uzskatāt, ka jūsu datu subjekta tiesības ir tikušas un/vai var tikt pārkāptas, 
lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums pa e-pastu, kas norādīts šajā 
Privātuma politikā. Mēs nodrošinām, ka, tiklīdz saņemsim jūsu sūdzību, mēs 
sazināsimies ar jums saprātīgā termiņā un informēsim jūs par sūdzības 
izskatīšanas procesu un viņus par tā rezultātiem. 

Ja apstrādes rezultāti jūs neapmierinās, jūs varēsiet iesniegt prasību 
uzraudzības iestādei – Datu aizsardzības valsts inspekcijai (www.vdai.lrv.lt). 

Sīkāka informācija par datu subjekta tiesību īstenošanu ir sniegta Uzņēmuma 
Datu subjektu tiesību īstenošanas kārtībā. 

8. PRIVĀTUMA POLITIKAS PĀRSKATĪŠANA 

Mēs varam atjaunināt vai mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā. Šāda 
atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stāsies spēkā no tās publicēšanas 
mūsu vietnē. Laiku pa laikam jums tas ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka 
pašreizējā Privātuma politikas versija jums šķiet pieņemama. 

Pēc Privātuma politikas atjaunināšanas mēs jūs informēsim par jebkurām 
izmaiņām, kuras uzskatām par būtiskām, publicējot tās mūsu vietnē. 

 


