Privātuma politika
Kas ir jūsu personas datu pārzinis?
Pārzinis jeb uzņēmums, kas izlemj, kā tiks izmantoti jūsu personas dati, ir Aviko sp. z o.o. ar
galveno biroju Gdiņā (Gdynia), ul. T. Wendy 15 (turpmāk tekstā – “Mēs”, “Aviko” vai
“Sabiedrība”).
Kā ar mums sazināties, lai uzzinātu vairāk par savu personas datu apstrādi?
Uzrakstiet mūsu norādītajam personas datu inspektoram. Šeit ir viņa kontaktinformācija: epasta adrese: daneosobowe@aviko.pl,
pasta adrese: Aviko sp. z o.o. ar galveno biroju Gdiņā (Gdynia), ul. T. Wendy 15
Kur mēs iegūstam jūsu datus?
Saņēmām tos no jums, kad iesniedzāt sūdzību par mūsu produktu.
Kāds ir Aviko veiktās jūsu personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamatojums?
Apstrādājam jūsu personas datus, jo tas ir nepieciešams iesniegtās sūdzības izskatīšanai.
Ja kāda iemesla dēļ šos personas datus neesat iesniedzis, mēs diemžēl nevarēsim noslēgt ar
jums līgumu, tāpēc nevarēsim arī izpildīt savus pienākumus saistībā ar iesniegto sūdzību.
Ja likumā tas ir paredzēts, varam jums pieprasīt iesniegt citus nepieciešamos datus, piemēram,
grāmatvedības vai nodokļu saistībā. Izņemot šos gadījumus, jūsu datu iesniegšana ir
brīvprātīga.
Pārziņa preču un pakalpojumu mārketinga nolūkos, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (saskaņā
ar RODO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu) saistībā ar iesniegto sūdzību.

Kādas ir jūsu tiesības pret Sabiedrību attiecībā uz apstrādātajiem datiem?
Garantējam visu jūsu tiesību ievērošanu saskaņā ar Vispārējās Datu aizsardzības regulu, proti,
jūsu tiesības piekļūt, labot un dzēst datus, to apstrādes ierobežošanu, tiesības tos pārsūtīt,
nenodot automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanu, kā arī tiesības iebilst pret
Jūsu personas datu apstrādi.
Varat izmantot šīs tiesības, ja:
•

attiecībā uz pieprasījumu datus labot: ievērosiet, ka jūsu dati ir nepareizi vai nepilnīgi;

•

•

•

attiecībā uz pieprasījumu datus dzēst: jūsu dati vairs nebūs nepieciešami mērķiem,
kuru dēļ Sabiedrība tos bija savākusi; atsauksiet savu piekrišanu datu apstrādei;
iebildīsiet pret savu datu apstrādi; jūsu dati tiks apstrādāti nelikumīgi; dati ir jādzēš, lai
pildītu likumā paredzētās saistības, vai dati ievākti saistībā ar bērnam piedāvātiem
pakalpojumiem elektroniskā veidā;
attiecībā uz pieprasījumu par datu apstrādes ierobežošanu: ja pamanīsiet, ka jūsu dati
ir nepareizi, varat pieprasīt savu datu apstrādes ierobežošanu uz laiku, kas mums ļauj
pārbaudīt datu pareizību; jūsu dati tiks apstrādāti nelikumīgi, taču jūs nevēlēsieties tos
dzēst; jūsu dati mums vairs nebūs vajadzīgi, taču tie var būt vajadzīgi jums aizstāvībai
vai iesniedzot pārsūdzību; vai jūs iebildīsiet pret datu apstrādi, līdz tiek noteikts, vai
mūsu puses likumīgajam pamatojumam ir priekšroka attiecībā pret iebilstošās puses
pamatojumu;
attiecībā uz datu pārsūtīšanas pieprasījumu: jūsu datu apstrāde tiek veikta,
pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līgumu, kas noslēgts ar jums, kā arī ja šī apstrāde
notiek automātiski.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei,
kas ir Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājs (adrese: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava (Warszawa)).
Kādās situācijās jūs varat iebilst pret datu apstrādi?
Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja:
•
•

jūsu personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz likumīgām interesēm vai
statistikas nolūkos, un iebilduma pamatā ir konkrētā situācija, kādā atrodaties,
jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, tostarp tie šim mērķim tiek
profilēti.

Atcerieties, ka savas tiesības izteikt iebildumus varat izmantot no 2018. gada 25. maija.
Ar ko mēs dalāmies ar jūsu personas informāciju?
Jūsu personas dati var būt pieejami ar Aviko saistītiem uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kas
ir kapitāla grupas sastāvā.

Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu personas datus?
Mēs uzglabājam jūsu personas datus tik ilgi, lai:
 izpildītu prasības saistībā ar līguma izpildi;
 izpildītu saistības, kas izriet no likuma normām, tai skaitā īpaši ar tām, kas saistītas ar
nodokļiem un grāmatvedību;
 novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanu;
 cik nepieciešams statistikai un arhivēšanai
 maksimāli 10 gadus pēc līguma izbeigšanas dienas.

Pārskatatbildības nolūkā, t.i., lai pierādītu likumu ievērošanu saistībā ar personas datu
apstrādi, mēs uzglabāsim datus tādā laikposmā, kādā Aviko ir pienākums uzglabāt datus vai
tos saturošus dokumentus, lai dokumentētu juridisko prasību izpildi un lai valsts iestādes
varētu kontrolēt to izpildi.
Vai mēs pārsūtām jūsu personas datus valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas?
Jūsu personas dati netiks pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.
Vai mēs automātiski apstrādājam jūsu personīgos datus (arī profilējot), kas ietekmē jūsu
tiesības?
Jūsu personas dati netiks apstrādāti automātiski.

