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Politika pēdējo reizi pārskatīta: 2018. gada 31. janvārī 

 

 
 

PRIVĀTUMA POLITIKA 
 

Bridgestone Europe NV/SA, sabiedrība, kas dibināta atbilstoši Beļģijas tiesību aktiem, ar 

reģistrēto biroju Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventemā, Beļģijā, un reģistrācijas numuru 

0441.192.820, un tās meitas sabiedrības un filiāles ar reģistrētajiem birojiem Eiropas 

Savienībā (“mēs”, “mums” vai “mūsu”) apstrādā personas datus, ko mēs vācam no vai par 

“jums”.   

Tā kā mēs strādājam Eiropas Savienībā, mēs apstrādājam jūsu personas datus atbilstoši 

piemērojamiem Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem un tiesību normām.  

 

Šī Privātuma politika (“Politika”) sniedz jums informāciju par to, kā mēs vācam un 

izmantojam jūsu personas datus, kā jūs varat kontrolēt to izmantošanu, kā arī tiek sniegta 

informācija par mūsu praksi attiecībā uz datiem, kas vākti no mūsu lietotnēm, kas 

piesaistītas vai atsaucas uz šo Politiku (piemēram, tīmekļa vietnes, datorprogrammatūras 

vai mobilās programmatūras lietotnes, sociālie mediji un e-pasta ziņojumi HTML formātā), 

kā arī no pārdošanas bezsaistē un mārketinga pasākumiem (visi kopā “Pakalpojumi”).      

 

1. Kas ir personas dati? 
 

Personas dati ir informācija, kas tieši vai netieši identificē jūs (Pakalpojumu lietotāju) kā 

personu. “Netieša” identifikācija attiecas uz gadījumiem, kad personas dati ir apvienoti ar 

citu informāciju, piemēram, jūsu vārdu, lietotāja vārdu, pasta adresi,  e-pasta adresi un 

tālruņa numuru, unikālu ierīces identifikatoru, piemēram IMEI vai MAC adresi vai IP adresi.  

 
2. Kā un kāpēc mēs vācam personas datus? 
 

a)  Informācija, ko jūs sniedzat mums 

 

Pakalpojumu izmantošanas laikā mēs esam tiesīgi vākt jūsu personas datus. Visos gadījumos 

jums tiks vai nu lūgta nepārprotama piekrišana šo datu vākšanai un turpmākai jūsu personas 

datu apstrādei, vai jūs tiksiet informēts(-a), ka veiktā apstrāde ir balstīta uz citu likumīgu 

pieņēmumu.  Mēs izmantosim jūsu personas datus tālāk minētajiem nolūkiem vai nolūkiem, 

kas tiks minēti, kad mēs lūgsim jūsu piekrišanu. Mēs nevācam un neapstrādājam lielāku 

apjomu vai citus personas datu veidus kā tikai tos, kas nepieciešami attiecīgo nolūku 

īstenošanai. Mēs izmantosim personas datus tikai tā, kā tas norādīts šajā Politikā, ja vien 

jūs esat atsevišķi sniedzis(-gusi) piekrišanu, ka jūsu personas dati tiek izmantoti citā veidā. 

Ja mēs vēlēsimies izmantot jūsu personas datus tādiem nolūkiem, kas atšķiras no nolūkiem, 

kādiem dati tika sākotnēji vākti, mēs jūs par to iepriekš informēsim un, ja apstrāde ir balstīta 

uz jūsu piekrišanu, mēs izmantosim jūsu personas datus atšķirīgam nolūkam tikai ar jūsu 

atļauju. 

 

Ja jūsu personas datu apstrāde tiek balstīta uz jūsu piekrišanu, jums būs tiesības  atsaukt 

savu piekrišanu jebkurā laikā, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir 

pirms atsaukuma sniegta piekrišana. 
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Katrā reģistrācijas formā tiks norādīts, kāda veida personas datus mēs vācam. Dažādiem 

nolūkiem, iespējams, nepieciešama dažādu personas datu vākšana, piemēram:  

• lai saņemtu reklāmas informāciju, jums, iespējams, būs jāiesniedz savs pilns vārds, 

dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs; 

• lai reģistrētos kādam no mūsu konkursiem vai citām reklāmas akcijām, jums, 

iespējams, būs jāiesniedz savs pilns vārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese 

un/vai tālruņa numurs;  

• lai sazinātos ar mums, izmantojot saziņas formu, lai saņemtu informāciju par savām 

riepām, jums, iespējams, būs jāiesniedz savs pilns vārds, e-pasta adrese un/vai 

tālruņa numurs, jūsu transportlīdzekļa marka un modelis, kā arī jūsu 

transportlīdzeklim uzstādīto riepu zīmols, kategorija un izmērs, transportlīdzekļa 

nobraukums; 

• lai izveidotu lietotāja kontu nolūkā izmantot mūsu tiešsaistes komerciālos rīkus vai 

lietotnes, piemēram, tiešsaistes veikalus, tiešsaistes kalendārus, autoparka 

pārvaldības lietotnes, cenas pieprasījumus utt., jums, iespējams, tiks lūgts iesniegt 

jūsu pilnu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, lietotāja vārdu un paroli, 

un informāciju par transportlīdzekli, tostarp reģistrācijas numuru, automašīnas 

marku un modeli, reģistrācijas datumu;  

• lai izveidotu lietotāja kontu sociālajos medijos, emuāros, forumos, diskusiju vietnēs 

un ziņu platformās, jums, iespējams, būs jāsniedz lietotāja vārds, e-pasta adrese, 

lietotājvārds un parole; 

• lai izmantotu iepriekš minētos rīkus tiem paredzētajiem nolūkiem (piemēram, lai 

veiktu pasūtījumu), lietotājam, iespējams, būs jāsniedz papildu informācija, 

piemēram, dzīvesvietas adrese un pasūtījuma informācija; 

• lai sniegtu jums riepu un transportlīdzekļa pārvaldības pakalpojumus, kuru 

saņemšanai jūs pieteicāties, mēs, iespējams, lūgsim datu subjekta piekrišanu datu 

vākšanai par autovadītāja uzvedību un autovadītāja ģeogrāfisko atrašanās vietu, 

kas ietilpst Pakalpojumu funkcionalitātē. 

 

b) Informācija, ko mēs saņemam, kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus 

 

Mēs pastāvīgi strādājam, lai uzlabotu jūsu lietošanas pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļa 

vietnes vai sazinoties ar mums, izmantojot citus līdzekļus.  

 

Mēs esam tiesīgi vākt jūsu personas datus, ja jūs sazināties ar mums, kā arī Pakalpojumu 

izmantošanas laikā. Personas dati, ko mēs vācam, ietver, bet neaprobežojas ar šādiem 

datiem: 

 

• Jūsu aktivitātes mūsu tīmekļa vietnē un mobilajās lietotnēs. Šie ir dati par 

jūsu pārlūkošanas aktivitātēm (vietnes, ko jūs apmeklējāt, un jūsu apmeklējuma 

laiks, izvēlētā valoda, vienumi, uz kuriem jūs noklikšķinājāt lapā, cik daudz laika jūs 

pavadījāt lapā, kādas preces jūs ievietojāt savā pirkumu grozā mūsu tiešsaistes 

veikalā, kādus produktus un pakalpojumus jūs iegādājāties un cik samaksājāt).  

• Ierīces un pārlūka informācija. Šie ir tehniski dati par ierīci vai pārlūku, ko 

izmantojāt, lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnei (piemēram, IP adrese, HTTP galvenes 

un citi interneta datu pārsūtīšanas protokolu signāli, lietotāja aģenta virtenes, 

ierīces veids, ekrāna izšķirtspēja, ierīces ģeogrāfiskā atrašanās vieta, 
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operētājsistēmas versija un ierīces identifikatori, piemēram, Apple IDFA vai Android 

Advertising ID). 

• Sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli un tamlīdzīgas tehnoloģijas.  Sīkdatnes ir 

nelieli, parasti jaukti kodēti teksta faili, kas tiek izvietoti jūsu datorā vai ierīcē un kas 

palīdz jūsu pārlūkam navigēt mūsu tīmekļa vietnē. Tīmekļa bāksignāli ir nelieli attēli 

vai objekti, kas tiek iegulti tīmekļa vietnē vai e-pastā un parasti nav jums redzami, 

taču ļauj mums pārbaudīt, vai jūs apskatījāt tīmekļa vietni. Tīmekļa bāksignāli 

parasti funkcionē kopā ar sīkdatnēm, un mēs tos izmantojam tādā pašā veidā. 

Lūdzu, iepazīstieties arī ar mūsu Sīkdatņu izmantošanas politiku, lai iegūtu 

visaptverošu informāciju par sīkdatnēm un tīmekļa bāksignāliem mūsu tīmekļa 

vietnē, tostarp to pārvaldību, īpašos nolūkus, datu kategorijas, ko tie palīdz glabāt, 

un to, cik ilgi tie ir aktīvi. 

 

 

3. Ko mēs darām ar jūsu personas datiem?  
 

Atkarībā no jūsu Pakalpojumu izmantošanas veida mēs esam tiesīgi, piemēram, vākt un 

izmantot jūsu personas datus šādiem nolūkiem (“Nolūki”): 

 

• reģistrēt jūs kā Pakalpojumu lietotāju un sniegt jums Pakalpojumus, par kuriem 

noslēgts līgums; 

• nodrošināt atbilstību tiesību aktiem; 

• īstenot mūsu leģitīmās uzņēmējdarbības intereses; 

• sazināties un atbildēt uz jūsu pieprasījumiem un jautājumiem; 

• nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un tās tehnisko un funkcionālo 

pārvaldību; 

• nodrošināt, ka Pakalpojumu saturs jums tiek parādīts, cik iespējams efektīvi 

atbilstoši jūsu ierīces iespējām; 

• slēgt darījumus ar klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem un apstrādāt 

mūsu produktu un pakalpojumu pasūtījumus; 

• apstrādāt un risināt sūdzības vai pieprasījumus; 

• pētīt un analizēt tirgu, kā arī to, kā klienti izmanto mūsu produktus un 

pakalpojumus (piemēram, riepu un transportlīdzekļa datu uz sensoriem balstīta 

analīze, jūsu viedokļa lūgšana par mūsu produktiem vai pakalpojumiem vai lūgšana 

jums piedalīties aptaujā vai aizpildīt anketu); 

• palīdzēt mums novērtēt, labot un uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus; 

• organizēt 

iekšējo 

dokumentu 

sistematizāciju

; 

• reklamēt mūsu produktus un pakalpojumus vai saistītos produktus, tostarp sniegt 

jums mūsu informāciju (skatīt sadaļu par tiešo mārketingu tālāk); 

• analizēt, izstrādāt, uzlabot un optimizēt mūsu Pakalpojumu izmantošanu, 

funkcionēšanu un veiktspēju; 

• profilēt un segmentēt klientus, balstoties uz demogrāfisku, ģeogrāfisku un 

uzvedības informāciju, lai labāk saprastu mūsu (potenciālo) klientu intereses un 

izvēles un komunicētu ar viņiem efektīvāk;   
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• pārvadīt tīmekļa vietņu, tīkla un sistēmas drošību; 

• sazināties ar jums trešo personu sociālajos medijos;  

• izmantojot sīkdatnes un tīmekļa bāksignālus saistībā ar dažām no mūsu tīmekļa 

vietnēm, mēs un mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzēji apkopo statistikas 

datus par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, lai piedāvātu jums atbilstošas un 

mērķorientētas reklāmas trešo personu platformās un tīmekļa vietnēs par 

produktiem un pakalpojumiem, par kuriem jūs izrādījāt interesi. Ja nevēlaties 

saņemt mērķorientētas reklāmas, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Sīkdatņu 

izmantošanas politiku, lai uzzinātu, kā atteikties no mērķorientētas reklāmas; 

• organizēt konkursus, sacensības un/vai citas reklāmas aktivitātes; 

• veikt personāla atlasi (ja jūs mums sniedzāt informāciju saistībā ar šo jomu); 

un 

• paziņot jums par dažādām izmaiņām mūsu Pakalpojumos. 
 

Mēs nevāksim personas datus, kas nav nepieciešami iepriekš minētajiem nolūkiem vai kas 

nav jums atsevišķi paziņoti, kad mēs lūdzam jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, 

un mēs neglabāsim datus ilgāk, nekā tas nepieciešams nolūku īstenošanai, vai, ja 

nepieciešams, uz laiku, kas noteikts līgumā vai likumā. 

 

Tas nozīmē, ka mēs izmantojam jūsu personas datus: 

• līdz jūs kā datu subjekts iebilstat pret šādu apstrādi, un iespēja iebilst tiks sniegta 

visos saziņas veidos – ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, balstoties uz mūsu 

leģitīmajām interesēm, un ja iebildums ir pamatots (piemēram, tiešā mārketinga 

aktivitātes, ja tās attiecināmas); 

• līdz leģitīmās intereses izbeidzas – ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai 

nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses, ja iebildums nav pamatots, piemēram, lai 

nodrošinātu jūsu iespējamo saistību izpildi un novērstu krāpniecību; 

• tiktāl, ciktāl pastāv likumīgas saistības – ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, 

balstoties uz juridisku pienākumu;  

• tik ilgi, kamēr tiek izpildīts jūsu pieprasītais pakalpojums un/vai darbība vai kamēr 

jūs neatsakāties no pakalpojuma/darbības – ja mēs apstrādājam datus saistībā ar 

pakalpojumiem, ko sniedzam jums, un nepastāv cits datu paturēšanas nolūks; 

• līdz tiek atsaukta apstrādes piekrišana – ja mēs paļaujamies tikai uz jūsu piekrišanu 

lietotāja personas datu apstrādei un ja nepastāv nekādas likumīgas intereses 

personas datu paturēšanai (iespēja atsaukt piekrišanu tiks sniegta visos saziņas 

veidos).  

 

Kopumā mēs dzēsīsim no jums iegūtos personas datus, ja tie vairs nebūs nepieciešami, lai 

īstenotu nolūkus, kādiem dati tika sākotnēji vākti. Taču mums, iespējams, būs jāglabā jūsu 

personas dati ilgāku laiku, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. 

 
4. Jūsu personas datu konfidencialitāte un drošība 
 

 

Visi personas dati, ko vācam no jums, tiek glabāti drošā infrastruktūrā, kas atrodas mūsu 

pārvaldībā, izmantojot ārējo piegādātāju atbalstu, atbilstoši šīs Politikas 5.  sadaļā 

aprakstītajai kārtībai. 
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Mēs uztveram datu drošību ļoti nopietni. Mēs piemērojam atbilstošu drošības līmeni un esam 

ieviesuši atbilstošas fiziskas, elektroniskas un administratīvas procedūras, lai aizsargātu 

mūsu vākto informāciju pret nejaušu vai nelikumīgu šīs informācijas iznīcināšanu, 

pazaudēšanu, mainīšanu, neatļautu atklāšanu vai piekļuvi nosūtītiem, glabātiem vai citādi 

apstrādātiem personas datiem. Mūsu informācijas drošības politikas un procedūras balstītas 

uz vispārpieņemtiem starptautiskajiem standartiem, un mēs tās regulāri pārskatām un 

atjauninām, lai nodrošinātu atbilstību mūsu uzņēmējdarbības vajadzībām, izmaiņām 

tehnoloģijās un tiesību aktu prasībās. Piekļuve jūsu personas datiem tiek sniegta tikai tiem 

darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem vai mūsu sadarbības partneriem, balstoties uz viņu 

“nepieciešamību zināt”, vai, ja šie dati nepieciešami šo personu pienākumu izpildei.  

Papildus mēs optimizējam jūsu personas datu drošību, veicot šādas darbības; 

• šifrēšanas izmantošana, ja nepieciešams; 

• aizsardzība ar parolēm; 

• līgumā nostiprinātu garantiju pieprasīšana trešajām personām; 

• piekļuves ierobežošana jūsu personas datiem atbilstoši “nepieciešamībai zināt” 

(piemēram, tikai darbinieki, kuriem nepieciešami jūsu personas dati iepriekš 

minētajiem Nolūkiem, saņem atļauju tiem piekļūt); un 

• visu saprātīgo piesardzības pasākumu veikšana, lai nodrošinātu, ka mūsu darbinieki 

un partneri, kuriem ir piekļuve jūsu personas datiem, ir apmācīti par datu 

aizsardzības prasībām un apstrādās jūsu personas datus atbilstoši šai Politikai un 

mūsu saistībām atbilstoši tiesību aktiem privātuma jomā. 

 

Ar personas datiem saistīta datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā mēs apņemamies ievērot 

visus piemērojamos tiesību aktus datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanas jomā.  

 

5. Kam mēs atklājam jūsu personas datus? 
 

Mēs atklāsim jūsu personas datus tikai noteiktiem nolūkiem un tikai tām trešajām personām, 

kas minētas tālāk. Mēs veiksim atbilstošas darbības, lai nodrošinātu, ka jūsu personas datu 

apstrāde, drošība un nosūtīšana būtu atbilstoša piemērojamiem tiesību aktiem.  

a) Bridgestone Grupas ietvaros Eiropā 

Mēs esam daļa no globālas organizācijas (“Bridgestone Grupa”), kas sastāv no vairākiem 

uzņēmumiem Eiropā un ārpus tās. Jūsu personas dati var tikt nosūtīti vienai vai vairākām 

Bridgestone Grupas saistītajām sabiedrībām, kas atrodas Eiropā vai ārpus tās, ja tas 

nepieciešams datu apstrādei vai glabāšanai, lai sniegtu jums piekļuvi mūsu pakalpojumiem, 

klientu atbalsta sniegšanai, lēmumu pieņemšanai par pakalpojumu uzlabojumiem, satura 

izstrādāšanai un citiem Nolūkiem, kas minēti šajā Politikā.  

Iepriekš minētais būs cieši saistīts ar: 

• jebkāda veida pakalpojumiem, ko viens Bridgestone uzņēmums sniedz citam 

uzņēmumam (atbilstoši apstrādes līgumam); vai 

• faktu, ka vairāk nekā viens Bridgestone subjekts lemj par to, kā tiek izmantoti jūsu 

personas dati (atbilstoši līgumam par kopīgu datu pārziņu sadarbību); vai  

• faktu, ka cits Bridgestone subjekts kļūst par jūsu personas datu atsevišķu pārzini 

noteiktam Nolūkam (piemēram, balstoties uz jūsu specifisku piekrišanu).  
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b) Ārpakalpojumu sniedzēji 

Ja nepieciešams, mēs iesaistīsim citus uzņēmumus un personas, lai veiktu not eiktus 

uzdevumus, kas nepieciešami mūsu pakalpojumu nodrošināšanai, mūsu vārdā datu apstrādes 

līgumu ietvaros. Mēs varam, piemēram, sniegt personas datus aģentiem, darbuzņēmējiem 

vai partneriem, lai sniegtu datu apstrādes pakalpojumus vai lai nosūtītu jums informāciju, ko 

jūs pieprasījāt. Mēs kopīgosim ar ārpakalpojumu sniedzējiem vai padarīsim tiem pieejamu 

informāciju tikai tādā apmērā, kādā tā nepieciešama, lai apstrādātu jūsu pieprasījumus. 

Viņiem aizliegts izmantot šo informāciju citiem nolūkiem, īpaši viņu vai trešo personu 

nolūkiem. Mūsu ārpakalpojumu sniedzēji ir uzņēmušies līgumsaistības, kas paredz ievērot 

jūsu personas datu konfidencialitāti.  

c) Uzņēmuma īpašumtiesību nodošana 

Reorganizācijas, restrukturizācijas, apvienošanās vai pārdošanas gadījumā, vai citādas aktīvu 

nodošanas gadījumā (kopā “Uzņēmuma īpašumtiesību nodošana”) mēs nosūtīsim informāciju 

tādā apmērā un tiktāl, cik tā nepieciešama Uzņēmuma īpašumtiesību nodošanai, un ar 

nosacījumu, ka saņēmēja puse piekrīt izturēties pret jūsu personas  datiem atbilstoši 

piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Mēs turpināsim garantēt jebkuru 

personas datu konfidencialitāti un sniegsim attiecīgajiem lietotājiem paziņojumu, pirms 

personas datiem tiks piemērots cits privātuma apliecinājums. 

d) Publiskas iestādes 

Mēs atklāsim jūsu personas datus publiskām iestādēm tikai, ja to nosaka piemērojamie 

tiesību akti. Mēs, piemēram, atbildēsim uz tiesu, tiesībaizsardzības iestāžu, regulatīvo 

aģentūru un citu publisku un valsts iestāžu, kas var ietvert arī iestādes ārpus jūsu mītnes 

valsts, pieprasījumiem. 

e) Citi juridiski iemesli 

Tāpat mēs varam atklāt jūsu personas datus, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses vai ja 

to pieprasa vai atļauj tiesību akti, vai ja jūs sniedzat skaidru piekrišanu šādai jūsu personas 

datu nosūtīšanai. 

f) Personas datu starptautiska nosūtīšana 

Noteiktos apstākļos mums būs jānosūta jūsu personas dati uz valstīm ārpus Eiropas 

Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) (“Trešās valstis”). Personas datu nosūtīšana uz 

Trešajām valstīm var attiekties uz visām šajā Politikā aprakstītajām apstrādes darbībām. Šī 

Politika tiek piemērota arī, ja mēs nosūtām personas datus uz Trešajām valstīm, kurās tiek 

nodrošināts atšķirīgs datu aizsardzības līmenis, salīdzinot ar jūsu mītnes valsti.  

Jebkura personas datu nosūtīšana uz valstīm, kas nav ietvertas Eiropas Komisijas lēmumā 

par atbilstošu datu aizsardzības līmeni, kuru saraksts pieejams šeit: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-

transfers/adequacy/index_en.htm, tiek veikta atbilstoši līgumiem, izmantojot 

standartklauzulas, ko pieņēmusi Eiropas Komisija, un nodrošinot atbilstošus aizsardzības 

pasākumus saskaņā ar piemērojamiem t iesību aktiem. Ja vēlaties pārbaudīt atbilstošos 

drošības pasākumus, jūs varat pieprasīt kopiju šeit: 

https://privacy.bridgestone.eu/?language=EN. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://privacy.bridgestone.eu/?language=EN
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6. Tiešais mārketings  
 

Izmantojot mūsu Pakalpojumus, jums, iespējams, tiks lūgts norādīt, vai vēlaties saņemt 

noteiktu mārketinga informāciju pa tālruni, īsziņā, e-pastā un/vai pa pastu. Ja jūs piekrītat 

saņemt šādu informāciju, jūs piekrītat, ka mēs esam tiesīgi izmantot jūsu personas datus, 

lai sniegtu jums informāciju par mūsu produktiem, reklāmas aktivitātēm un īpašajiem 

piedāvājumiem, kā arī jebkuru citu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem.  

 
Jūs varat mainīt savu izvēli attiecībā uz tiešo mārketingu jebkurā laikā, izmantojot 

atteikšanās opciju, kas ietverta visos tiešā mārketinga sūtījumos, sazinoties ar mums 

atbilstoši 12. sadaļai tālāk, vai, ja nepieciešams, labojot savu konta informāciju.  

 
7. Lietotāja tiesības attiecībā uz personas datiem 
 

 

Kā datu subjektam jums ir īpašas tiesības, kas saistītas ar personas datiem, ko vācam no 

jums. Tas attiecas uz visām apstrādes darbībām, kas minētas šajā Politikā. Mēs cienīsim 

jūsu privāttiesības un atbilstoši risināsim jūsu jautājumus. 

  

Sarakstā tālāk sniegta informācija par jūsu tiesībām, kas izriet no piemērojamiem tiesību 

aktiem datu aizsardzības jomā:  

• Tiesības labot datus: jūs varat pieprasīt mums, lai mēs labojam personas datus, 

kas attiecas uz jums. Mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā 

vai pārziņā esošie personas dati, kas tiek pastāvīgi izmantoti, ir precīzi, pilnīgi, 

aktuāli un atbilstoši saskaņā ar jaunāko mums pieejamo informāciju. Atsevišķos 

gadījumos mēs nodrošinām pašapkalpošanās interneta portālus, kuros lietotāji var 

pārskatīt un labot savus personas datus. 

 

• Apstrādes ierobežošanas tiesības: mēs ierobežosim jūsu personas datu 

apstrādi, ja:  

 

o jūs apstrīdat jūsu personas datu precizitāti laikā, kurā mums nepieciešams 

pārbaudīt precizitāti;  

o apstrāde ir nelikumīga, un jūs pieprasāt ierobežot apstrādi, nevis jūsu personas 

datu dzēšanu; 

o mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, taču jums tie nepieciešami, lai 

celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; vai 

o ja jūs iebilstat pret apstrādi, kamēr mēs pārbaudām, vai mūsu likumīgais 

pamatojums ir svarīgāks nekā jūsu. 

• Piekļuves tiesības: jūs varat lūgt mums informāciju par personas datiem, ko mēs 

glabājam par jums, tostarp informāciju par to, kādas personas datu kategorijas 

atrodas mūsu rīcībā vai pārziņā, kādiem nolūkiem tie tiek izmantoti, kur mēs tos 

ieguvām, ja tie netika vākti tieši no jums, un kam tie atklāti, ja nepieciešams. Jūs 

varat iegūt vienu bezmaksas personas datu, kas mums par jums pieejami, kopiju. 

Mēs paturam tiesības iekasēt saprātīgu samaksu par katru kopiju, ko pieprasīsiet 

turpmāk.  
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• Tiesības uz pārnesamību: Pēc jūsu pieprasījuma mēs nosūtīsim jūsu personas 

datus citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams, pieņemot, ka apstrāde ir balstīta 

uz jūsu piekrišanu vai nepiec iešama līguma izpildei. Jūsu personas datu kopijas 

saņemšanas vietā jūs varat pieprasīt, lai mēs nosūtītu datus citam pārzinim pēc jūsu 

izvēles. 

 

• Tiesības uz dzēšanu: mēs dzēsīsim jūsu personas datus, ja:  

o personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kuriem tie tika vākti 

vai citādi apstrādāti; 

o jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu turpmāku apstrādi (skatīt tālāk), 

un jūs varat īstenot šīs tiesības, iebilstot pret apstrādi; 

o personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, ja vien apstrāde nepieciešama, 

o lai nodrošinātu atbilstību likumīgajam pienākumam, kura dēļ mums jāveic 

personas datu apstrāde; 

o lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktos noteiktajām datu saglabāšanas prasībām; 

o lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; 

• Tiesības iebilst: balstoties uz iemesliem saistībā ar jūsu īpašo situāciju, jums ir 

tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, pieņemot, ka 

apstrāde nav balstīta uz jūsu piekrišanu, bet uz mūsu vai trešās personas 

leģitīmajām interesēm. Šādā gadījumā mēs vairs turpmāk neapstrādāsim jūsu 

personas datus, ja vien mēs varam uzrādīt neapgāžamu, leģitīmu iemeslu un 

svarīgu interesi, kas pieļauj apstrādi, vai, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas 

prasības. Ja jūs iebilstat pret apstrādi, lūdzu, norādiet, vai jūs vēlaties dzēst savus 

personas datus vai ierobežot to apstrādi, ko mēs veicam. 

• Tiesības iesniegt sūdzību: Piemērojamo privātuma tiesību aktu iespējama 

pārkāpuma gadījumā jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības 

iestādei valstī, kurā jūs dzīvojat vai kur pieļauts iespējamais pārkāpums.  

 

Mēs centīsimies izpildīt jūsu prasību 30 dienu laikā. Taču šis periods var tikt pagarināts 

noteiktu iemeslu dēļ, kas saistīti ar specifiskām likumīgajām interesēm vai jūsu pieprasījuma 

sarežģītības dēļ.  

Atsevišķās situācijās mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt jums piekļuvi visiem vai daļai 

jūsu personas datu tiesību aktu noteikumu dēļ. Ja mēs noraidām jūsu piekļuves pieprasījumu, 

mēs informēsim jūs par atteikuma iemeslu. 

Dažos gadījumos mēs, iespējams, nevarēsim skaidri identificēt jūs, balstoties uz jūsu 

personas datiem jūsu pieprasījumā sniegto identifikatoru dēļ. Šādos gadījumos, kad mēs 

nevaram identificēt jūs kā datu subjektu, mēs nevaram izpildīt jūsu pieprasījumu īstenot jūsu 

tiesības atbilstoši šajā sadaļā noteiktajam, ja vien jūs nesniedzat papildu informāciju, lai jūs 

varētu identificēt. 

Lai jūs varētu īstenot savas likumīgās tiesības, lūdzu, iesniedziet savu pieprasījumu šeit: 
https://privacy.bridgestone.eu?language=EN.  
Tāpat jūs varat sazināties tieši ar mūsu par datu aizsardzību atbildīgo kontaktpersonu:  

https://privacy.bridgestone.eu/?language=EN
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https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN  

 

Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj jūsu likumīgās tiesības, jums ir tiesības 

iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei dalībvalstī, kas ir jūsu mītnes valsts, 

kur atrodas jūsu darba vieta vai kur notika iespējamais pārkāpums. 

8. Saites 
 

 

Mūsu Pakalpojumi var laiku pa laikam saturēt hipersaites uz tīmekļa vietnēm, ko mēs 

nekontrolējam. Lai arī mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka hipersaites tīmekļa 

vietnē būtu piesaistītas tikai un vienīgi tīmekļa vietnēm, kas atbilst mūsu drošības un 

konfidencialitātes standartiem, mēs neesam atbildīgi par jebkuru datu, ko jūs sniedzat šādās 

citās vietnēs, aizsardzību vai konfidencialitāti. Pirms informācijas sniegšanas šajās tīmekļa 

vietnēs mēs iesakām izlasīt vietņu privātuma un citus paziņojumus. 

 

9. Nepilngadīgas personas 
 

 

Personām, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu, nevajadzētu mums sniegt savus 

personas datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas un uzraudzības. Mēs nevēlamies 

saglabāt, apstrādāt vai pārsūtīt šādu personu personas datus trešajām personām bez šādas 

piekrišanas. Ja mēs uzzinām, ka personas dati no nepilngadīgām personām tika vākti 

netīšām, mēs dzēsīsim šādus datus bez nepamatotas kavēšanās. 

 

10. Sensitīvi dati 

 

Mēs neapstrādāsim īpašas jūsu personas datu kategorijas (“Sensitīvi dati”). Sensitīvi dati ir 

personas dati, kas atklāj personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiskos 

vai filozofiskos uzskatus, piederību arodbiedrībai, ģenētiskus datus, biometriskos datus, kas 

identificē personu, informāciju par personas veselību vai privātpersonas seksuālo dzīvi vai 

seksuālo orientāciju. 

 

11. Izmaiņas šajā politikā  

 

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt mūsu privātuma praksi un atjaunināt un 

veikt izmaiņas šajā Politikā jebkurā laikā. Šādu iemeslu dēļ mēs aicinām jūs iepazīties ar šo 

Politiku regulāri. Šī Politika ir spēkā no pēdējās pārskatīšanas datuma, kas minēts šīs lapas 

augšpusē. Mēs rīkosimies ar jūsu personas datiem tādā veidā, kas atbilst Politikai, atbilstoši 

kurai tie tika vākti, ja vien jūs mums neesat sniedzis(-usi) piekrišanu rīkoties ar tiem citādi. 

 

Tāpat mēs saglabāsim šīs Politikas iepriekšējās versijas arhīvā, lai jūs varētu ar tām 

iepazīties.  

  

https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN

