ŠKODA LATVIA/AUTO 100 LATVIJA AKF
Sīkdatņu politika
Informācija par sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām, kā arī ar to saistīto
personas datu apstrādi
1. Ievads
Laipni lūdzamŠKODA LATVIA/www.skoda.lvvietnē („šī vietne”), kuru pārvalda AUTO 100 LATVIJA AKF (attiecīgi „mēs”,
„mūsu”, „mēs” vai ŠKODA LATVIA/www.skoda.lv). Mūsu juridisko un kontaktinformāciju lūdzam skatīt šīs politikas
beigās.
Izmantojam sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, kas piekļūst informācijai vai glabā to ierīcē, kuru izmantojat, lai
apmeklētu šo vietni. Lai šī politika būtu vieglāk lasāma, visas šīs tehnoloģijas tiek sauktas par „sīkdatnēm”.
Šī politika sniedz informāciju par to, kā sīkdatnes darbojas un kad, kā un kāpēc mēs un trešās puses, ar kurām
sadarbojamies, tās izmanto. Gandrīz visas sīkdatnes darbojas, apkopojot un uzglabājot noteikta veida jūsu personas
datus, tāpēc šajā politikā tiek aprakstīti arī personas dati, kurus apstrādājam vai kuriem ļaujam piekļūt citiem, izmantojot
sīkdatnes, kā arī ar to saistītās jūsu datu aizsardzības tiesības.
Mūsu atsevišķais Paziņojums par personas datu aizsardzību sniedz līdzvērtīgu informāciju par mūsu veikto personas datu
apstrādi plašākā saistībā ar šo vietni.
Laiku pa laikam varam atjaunināt šo politiku. Visi grozījumi, kas tiks veikti šajā politikā, tiks publicēti šajā tīmekļa vietnē
un par būtiskiem grozījumiem paziņosim jums, izmantojot atbilstošu saziņas metodi.
2. Kas ir jūsu personas datu pārzinis?

Iestatām un lasām dažas sīkdatnes jūsu ierīcē sadarbībā ar ŠKODA AUTO a.s. („ŠKODA AUTO”). Dažas sīkdatnes
iestatām un lasām tikai mēs un dažas var iestatīt trešās puses, piemēram, mūsu pakalpojumu sniedzēji vai mūsu
tirdzniecības partneri. Datu aizsardzības likuma izpratnē mēs un ŠKODA AUTO esam „kopīgie pārziņi”, apstrādājot
jūsu personas datus visu šo sīkdatņu vajadzībām, kā aprakstīts 5. un 6. sadaļā, ja vien šajā sīkdatņu politikā nav skaidri
norādīts, ka personas datu apstrādei noteiktām sīkdatnēm esam vienīgie „pārziņi”.
Pārzinis ir persona, kura izlemj, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Ar šīs vietnes starpniecību iestatīto
trešo pušu sīkdatņu gadījumā šīs puses var arī būt jūsu personas datu pārzinis, tas nozīmē, ka viņiem būs juridiska
atbildība arī pret jums saistībā ar personas datiem, ko viņi saņem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļu
„Kā strādājam ar trešām pusēm un apstrādes juridiskais pamatojums”.
3. Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir mazas datnes vai cita veida informācija, kas tiek glabāta jūsu ierīcē vai kurai piekļūst ar jūsu ierīces
starpniecību un kas ļauj mums un citiem uzņēmumiem apkopot datus par jūsu darbībām. Apzīmējums „sīkdatnes” var
attiekties uz pārlūkprogrammas sīkdatnēm, kā arī uz vairākām līdzīgām tehnoloģijām, tostarp izsekošanas
pikseļiem/tīmekļa bāksignāliem, vietējiem koplietojamajiem objektiem/zibatmiņas sīkdatnēm un piekļuvi ierīces
informācijai (tostarp sensoriem). Lūdzu, skatiet nākamo sadaļu, lai iegūtu sīkāku informāciju par šajā vietnē izmantoto
sīkdatņu veidiem.
Sīkdatnes ļauj mums nodrošināt būtiskās šīs vietnes funkcijas. Izmantojam tās arī mērķiem, kas nav būtiski, bet ir ļoti
noderīgi mums vai jums, tostarp, lai saglabātu jūsu iestatījumus un preferences, atcerētos jūsu piekļuves informāciju,
sniegtu īpaši jums atlasītu saturu un tirgvedības paziņojumus, ļautu mums saprast, kura šīs tīmekļa vietnes daļa ir
visbiežāk apmeklēta, un analizēt šīs tīmekļa vietnes darbību.
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4. Kāda veida sīkdatnes izmantojam?
Tā kā sīkdatnes attiecas uz jebkuru informāciju, kas tiek glabāta jūsu ierīcē vai kurai piekļūst ar jūsu datora
starpniecību, tiek izmantoti dažādi sīkdatņu veidi. Izmantojam turpmāk minēto veidu sīkdatnes.
Pārlūkprogrammas sīkdatnes
Sīkdatnes var būt mūsu („pirmās puses sīkdatnes”) vai trešo pušu, kuru pakalpojumus izmantojam vai ar kurām
sadarbojamies („trešo personu sīkdatnes”) un kurām atļaujam iestatīt savas sīkdatnes, attiecīgi konfigurējot šo vietni.
Dažos gadījumos saņemsim informāciju, kas ir savākta, izmantojot trešās puses sīkdatni, savukārt citos gadījumos
trešā puse mums sniegs pakalpojumu, nedaloties šajā informācijā tādā formā, kādā tā tika apkopota.
Sīkdatnes var izmantot tikai jūsu pārlūkošanas sesijai („sesijas sīkdatnes”) vai ilgāk („pastāvīgās sīkdatnes”). Lūdzu,
skatiet nākamo sadaļu, lai iegūtu sīkāku informāciju par katru izmantoto sīkdatņu veidu.
Analītiskie skripti
Analītiskie skripti ir mazi datora koda fragmenti, ko var izmantot lietotāju un viņu rīcības izsekošanai tīmekļa vietnēs.
Šī izsekošana var būt vienkārša, piemēram, izsekošana, vai lietotājs ir apmeklējis šo vietni un kad, vai padziļināta
izsekošana, piemēram, izsekošana, vai lietotājs ir pievienojis transportlīdzekli savam izlases sarakstam, izvēlējies testa
braucienu vai iesniedzis veidlapu. Analītiskie skripti var nodot savākto informāciju trešai pusei, kas bieži ir skripta
nodrošinātāja. Šie skripti arī ļauj mums personalizēt vietnē piedāvāto saturu un reklāmas, kā arī nodrošina jums
atbilstošus piedāvājumus citās vietnēs.
Ierīces dati
Dažos gadījumos informācijai piekļūst un tā tiek nolasīta no jūsu ierīces, nesaglabājot vai nepiekļūstot ierīcē esošajai
datnei. Tā kā šī informācija parasti ir personiska, sīkāka informācija ir sniegta nākamajā sadaļā.
5. Kāda veida personas datus saņemam, izmantojot sīkdatnes
Izmantojot mūsu sīkdatnes, saņemam šāda veida jūsu personas datus, kas iekļauj informāciju, kurai piekļūstam tieši no
jūsu datora, tālruņa, planšetdatora vai citas ierīces, nesaglabājot datni vai nepiekļūstot tai:
•
•
•
•
•

pārlūkprogrammas sīkdatņu dati: sīkdatņu identifikatori, laiks/datums, izvēlētie pakalpojumi/produkti, vai un
kādām sīkdatnēm esat piekritis(-usi);
ierīces dati: ierīces veids, ekrāna izšķirtspēja, operētājsistēmas versija, pārlūkprogrammas renderēšanas
kodols, tā versija un pamata iestatījumi;
pieteikšanās dati: šīs vietnes un meklēšanas datu izmantošanas laiks un ilgums;
atrašanās vietas dati: dati par jūsu piekļuves valsti, ko paziņo jūsu ierīce;
uzvedības dati: dati par to, kā izmantojat tīmekļvietni, kurus varam apstrādāt, ja apmeklējat vai lietojat trešo
pušu vietnes vai lietotnes, lai sadarbotos ar mums, kā arī dati par to, kā izmantojat tīmekļvietnes saturu
(piemēram, apmeklētās lapas, vai vietni apmeklējat tirgvedības kampaņas ietvaros, klikšķi, automobiļa
konfigurācijas informācija utt.).

Varam apvienot jūsu personas datus vai informāciju par jūsu darbībām ar citu informāciju, ko saņemam no trešām
personām vai publiski pieejamiem avotiem, ja to atļauj likums. Lūdzu, skatiet mūsu vispārējo Paziņojumu par personas
datu aizsardzību, lai iegūtu sīkāku informāciju par informācijas avotiem, kurus varam izmantot.
6. Mērķi, kuriem izmantojam sīkdatnes
Sīkdatnes ir ļoti izplatīta tehnoloģija, lai atcerētos noteiktu informāciju par to, kā lietotāji mijiedarbojas ar vietnēm un
izmanto savas ierīces. Lielākā daļa vietņu pašlaik izmanto sīkdatnes un tās parasti izmanto dažādu iemeslu dēļ.
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Sadarbībā ar citu mūsu kopīgo pārzini ŠKODA AUTO izmantojam sīkdatnes turpmāk minētajiem nolūkiem.
Būtiskiem mērķiem
• Obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Tās ir nepieciešamas, lai iespējotu šīs vietnes būtiskās un pamatfunkcijas,
piemēram, drošību, tīkla pārvaldību, pieejamību un pamata apmeklētāju statistiku. Šā iemesla dēļ un saskaņā
ar Datu aizsardzības likumu neprasām jūsu piekrišanu šo sīkdatņu izmantošanai. Tomēr varat tos atspējot,
mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, taču tas ietekmēs šīs vietnes darbību un viena vai vairākas galvenās
funkcijas nedarbosies pareizi (vai vispār nedarbosies).
Noderīgiem, bet nebūtiskiem mērķiem
• Funkcijas un preferences. Šīs sīkdatnes ļauj uzlabot vietnes saturu un funkcijas, kā arī saglabāt jūsu
iestatījumus un preferences.
• Padziļināta analīze. Šīs sīkdatnes ļauj mums apskatīt pilnīgu un sīku statistiku par to, kā apmeklētāji izmanto
šo vietni, tostarp uzzināt „pieprasījumslodzi”, lai noteiktu katras lapas un funkcijas popularitāti. Tās ļauj mums
uzlabot šo vietni, ziņojot, kā to izmantojat.
• Personalizēti piedāvājumi. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai šajā vietnē, citās mūsu pārvaldītajās vietnēs un
trešo pušu vietnēs, tostarp sociālajos tīklos, atspoguļotu personalizētus piedāvājumus, saturu un reklāmas,
pamatojoties uz jūsu interesēm.
7. Jūsu piekrišana sīkdatņu un ar tām saistīto personas datu izmantošanai

Būtisko mērķu sasniegšanai izmantotās sīkdatnes un saistītie personas dati
Saskaņā ar Datu aizsardzības likumu neprasām jūsu piekrišanu šo sīkdatņu izmantošanai, jo tās ir nepieciešamas, lai
nodrošinātu šīs vietnes pareizu darbību.
Nebūtisko mērķu sasniegšanai izmantotās sīkdatnes un saistītie personas dati
Ja esat sniedzis(-gusi) un neesat atsaucis(-kusi) savu piekrišanu, jūsu ierīcē uzglabāsim vai lasīsim sīkdatnes, kas ir
paredzētas nebūtiskiem mērķiem, un apstrādāsim saistītos personas datus (vai ļausim to darīt mūsu trešās puses
pakalpojumu sniedzējiem un partneriem). Lūdzam jūsu piekrišanu, izmantojot sīkdatņu rīku, kas tiek parādīts, kad
apmeklējat jebkuru šīs vietnes lapu.
Kā sniegt savu piekrišanu nebūtisko sīkdatņu un ar tām saistīto personas datu izmantošanai
Pirmo reizi apmeklējot šo vietni, jums tiks lūgts sniegt jūsu piekrišanu nebūtisko sīkdatņu un personas datu
izmantošanai, ko saņemam šo sīkdatņu izmantošanas rezultātā. Varat piekrist visām nebūtiskajām sīkdatnēm, atlasot
„Piekrist visām izvēles” vai noraidīt piekrišanu visām nebūtiskajām sīkdatnēm, atlasot „Noraidīt visas izvēles”.
Alternatīvi varat izvēlēties piekrist sīkdatnēm pēc to individuālajām lietošanas mērķu kategorijām.
Ja nesniedzat savu piekrišanu šīm sīkdatnēm, neizmantosim tās un neapstrādāsim ar tām saistītos personas datus.
Līdz ar to brīvprātīgi sniedzat jebkādus ar sīkdatni saistītus personas datus un jebkurā laikā varat atsaukt savu
piekrišanu. Jebkuras sīkdatnes vai ar to saistīto personas datu izmantošana pirms piekrišanas atsaukšanas būs derīga
un likumīga. Lūdzu, skatiet sadaļas „Kādas ir jūsu tiesības?” un „Kā varat izmantot savas tiesības?”, lai iegūtu
papildinformāciju par jūsu datu aizsardzības tiesībām.
Jūsu piekrišanas termiņš
Jūsu piekrišana ilgs 13 mēnešus no dienas, kad pēdējo reizi mums to sniedzāt, izmantojot šajā vietnē esošo sīkdatņu
rīku. Pēc šī perioda sīkdatņu rīks automātiski uzskatīs jūsu piekrišanu par atsauktu.
Kā atsaukt savu piekrišanu nebūtisku sīkdatņu un ar tām saistīto personas datu izmantošanai
Varat atsaukt piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, kuru iepriekš esat sniedzis(-gusi), vienā no diviem veidiem atkarībā no
sīkdatnes veida.
•

Izmantojot šajā vietnē pieejamo sīkdatņu rīku. Jebkurā laikā varat piekļūt sīkdatņu rīkam no jebkuras šīs
vietnes lapas, noklikšķinot uz elementa „Sīkdatne” (novietots tīmekļa lapas apakšējā kreisajā pusē), un atsaukt
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savu piekrišanu, iestatot statusu attiecīgajai sīkdatņu kategorijai uz „Izslēgts”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka e-pasta
izsekošanas sīkdatnes nevar izslēgt, izmantojot šo rīku.
•

Pielāgojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu ir pēc
noklusējuma iestatītas pieņemt visas sīkdatnes. Tomēr jums ir iespēja konfigurēt tīmekļa pārlūkprogrammas
iestatījumus tā, lai sīkdatņu informācija pirms saglabāšanas tiktu parādīta, vai tos kategoriski noraidīt. Sīkāku
informāciju par dažādiem pieejamajiem sīkdatņu iestatījumiem un ar tiem saistītajām izmaiņām visbiežāk
sastopamajās tīmekļa pārlūkprogrammās varat iegūt, noklikšķinot uz attiecīgās saites:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas izmaiņas jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos attieksies tikai uz konkrēto tīmekļa
pārlūkprogrammu, kurai veicāt iestatījumu pielāgošanu. Ja ierīcē izmantojat vairāk nekā vienu tīmekļa
pārlūkprogrammu, iestatījumi jāmaina katrai pārlūkprogrammai un katrai ierīcei atsevišķi. Papildinformācija par
sīkdatnēm var būt pieejama pārlūkprogrammas vai operētājsistēmas palīdzības sadaļā vai ierīces lietotāja
rokasgrāmatā.
Pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas ierīcē saglabātās sīkdatnes un saistītie personas dati
Pēc tam, kad esat atsaucis(-kusi) savu piekrišanu nebūtisku sīkdatņu izmantošanai, šī vietne vairs nevarēs piekļūt šīm
sīkdatnēm vai tās lasīt. Atkarībā no sīkdatnēm tas nozīmē, ka datnes, skripti, kodi un cita ar sīkdatnēm saistīta
informācija var palikt saglabāta jūsu ierīcē. Šīs sīkdatnes varat izdzēst, notīrot sīkdatnes un pārlūkošanas kešatmiņu,
izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzu, skatiet iepriekš sniegtās saites katrai no izplatītākajām
pārlūkprogrammām, lai iegūtu papildinformāciju par to, kā to izdarīt.
Kādas ir sekas jūsu piekrišanas atteikšanai/atsaukšanai izmantot sīkdatnes un ar tām saistīto personas datu
apstrādei?
Ja atsakāties vai atsaucat piekrišanu nebūtisko sīkdatņu vai ar tām saistīto personas datu izmantošanai, attiecīgā šīs
vietnes funkcionalitāte vai funkcijas var nedarboties pareizi vai nedarboties vispār. Tas neietekmēs šīs vietnes
galveno funkciju izmantošanu.
Ja atspējosiet būtiskās sīkdatnes (vai visas sīkdatnes), izmantojot savus tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, viena
vai vairākas šīs vietnes pamatfunkcijas, tostarp tās, kas ir paredzētas, lai jūsu apmeklējums būtu drošs, nedarbosies
pareizi vai nedarbosies vispār.
8. Kā strādājam ar trešām pusēm un kāds ir apstrādes juridiskais pamatojums
Šajā vietnē iestatīsim un lasīsim noteiktas sīkdatnes un, tās izmantojot, saņemsim jūsu personas datus. Trešās puses
var arī būt iesaistītas no sīkdatnēm iegūto personas datu iestatīšanā, lasīšanā vai izmantošanā.
Lomas un pienākumi, kas šīm trešām pusēm ir saistībā ar jūsu personas datiem, būs atkarīgi no konkrētiem
apstākļiem.
•

Mēs vai trešā puse jūsu ierīcē var iestatīt sīkdatnes, kas nodrošina trešās puses datu apstrādātājiem piekļuvi
jūsu personas datiem. Tomēr, tā kā šādu apstrādātāju veiktā personas datu apstrāde notiek saskaņā ar
stingrām instrukcijām vai to veicam mēs vai attiecīgā trešā puse, mēs vai attiecīgā trešā puse ir apstrādes
pārzinis, jo trešās puses nepieņem nekādus lēmumus par jūsu datiem. Ja šī situācija ir attiecināma (un tā tas
notiek vairumā gadījumu), mums vai attiecīgajai trešai pusei būs galvenā atbildība pret jums saistībā ar jūsu
personas datu apstrādi.

ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mlada Boleslav II, 293 01, Mlada Boleslav, Čehijas Republika

4/10

9. Cik ilgi apstrādāsim un glabāsim jūsu personas datus?
Neapstrādājam un neglabājam personas datus identificējamā formātā ilgāk, nekā ir nepieciešams.
Apstrādājam un saglabājam jūsu personas datus turpmāk minētajos periodos.
•
•

Attiecībā uz būtiskajām sīkdatnēm jūsu personas datu apstrāde beidzas līdz ar jūsu pārlūkošanas sesiju, pēc
kuras jūsu personas dati tiek dzēsti (izņemot saistībā ar sīkdatnēm, kas tiek izmantotas, lai atcerētos jūsu
piekrišanas preferences, kuras glabājam un apstrādājam 13 mēnešus no jūsu sniegtās piekrišanas dienas).
Visi pārējie ar sīkdatnēm saistītie personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kad tiek atsaukta datu apstrādes
piekrišana vai beidzas tās termiņš (t. i., vairumā gadījumu pēc 13 mēnešiem), un tajā brīdī tie tiek dzēsti.

Vienīgie izņēmumi iepriekš minētajiem periodiem ir šādi:
•

likums, tiesa vai uzraudzības iestāde pieprasa, lai mēs jūsu personas datus glabātu ilgāk vai izdzēstu tos agrāk;

•

esat izvirzījis(-usi) juridisku prasību, sūdzību vai bažas par šajā politikā aprakstītajām apstrādes darbībām ‒
tādā gadījumā jūsu datus glabāsim sešus gadus no šīs pretenzijas, sūdzības vai bažu iesniegšanas dienas; vai

•

izmantojat savas tiesības uz informācijas dzēšanu (kad piemērojams) un mums tā nav jāglabā saistībā ar kādu
no likumā atļautajiem vai noteiktajiem gadījumiem.

10. Kas saņems piekļuvi vai piekļūs jūsu personas datiem, kas attiecas uz sīkdatnēm?
Izpaužam jūsu personas datus trešām pusēm vai ļaujam piekļūt šai informācijai saistībā ar iepriekš minētajiem
mērķiem.
Mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, pārstāvji un apakšuzņēmēji („piegādātāji”), tirdzniecības partneri, grupas
uzņēmumi un citas trešās puses var saņemt ar sīkdatnēm saistītus personas datus tieši no jums, mums vai no kāda no
mūsu pakalpojumu sniedzējiem.
Mūsu pakalpojumu sniedzējus var iedalīt šādi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reklāmas tehnoloģiju (Adtech) un datu apmaiņas tehnoloģiju nodrošinātāji;
reklāmas, sabiedrisko attiecību, digitālās un radošās aģentūras;
mākoņa programmatūras sistēmu, tostarp datubāzu, e-pasta un dokumentu pārvaldības, pakalpojumu
sniedzēji;
iekārtu un tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, tostarp skenēšanas un datu iznīcināšanas pakalpojumu sniedzēji;
apdrošinātāji un apdrošināšanas brokeri;
juridiskie, drošības un citi profesionālie padomdevēji un konsultanti;
tirgus un klientu izpētes veicēji;
sociālo tīklu platformas;
vietņu un datu analīzes/modelēšanas platformu nodrošinātāji;
vietņu un lietojumprogrammu izstrādātāji;
vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzēji.

Lielākā daļa pakalpojumu sniedzēju, kurus izmantojam, ir apstrādātāji, ar kuriem mums ir noslēgts līgums, kurā viņiem
tiek noteikts pienākums glabāt jūsu datus drošībā un neizmantot to nekā citādi kā tikai saskaņā ar mūsu instrukcijām.
Viņiem atklājam vai ļaujam piekļūt tikai tiem personas datiem, kas ir nepieciešami viņu pakalpojumu sniegšanai.
Attiecībā uz šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm izmantojam turpmāk minētos galvenos pakalpojumu sniedzējus.
Google
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantots pakalpojuma Google, Inc. („Google”) nodrošinātais pakalpojums Google Analytics,
kurā tiek izmantotas sīkdatnes, lai analizētu, kā lietotāji izmanto šo tīmekļvietni. Tīmekļvietne izmanto šādus moduļus:
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•

Google Analytics ‒ konta statuss un veiktspējas uzraudzība, mērķauditorijas kopsavilkums, aktīvie lietotāji,
lietotāju pētnieks, analītikas auditorija, apmeklētāju kvalitāte, pārvēršanas varbūtība, salīdzināšanas pārskati,
demogrāfiskie dati un intereses, lietotāju plūsmas pārskats, AdWords pārskati;

•

DoubleClick Digital Marketing ‒ Campaign Manager integrācija, veicinošās tirgvedības un reklāmu pārskatu
aktivizēšana analītikā, satura tirgvedības pilnveidošana, meklētājprogrammu tirgvedības pilnveidošana,
tīmekļa ātrums;

•

AdSense ‒ AdSense analītikā, satura grupēšana, vietnes meklēšana, notikumi, uzvedības plūsmas pārskats,
mērķu izveidošana un pārvaldība, mērķa plūsma, attiecināšana, ieguves pārskati, lietotāju uzvedība.

Sīkdatnes ģenerētā informācija par tīmekļvietnes (tostarp jūsu IP adreses) izmantošanu var tikt pārsūtīta un glabāta
Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs.
Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā apmeklētāji izmanto šo vietni, izveidotu pārskatus par šādu
izmantošanu un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar darbībām šajā vietnē un interneta lietošanu kopumā. Google
var arī nodot šo informāciju trešām pusēm, ja to nosaka likums vai šādas trešās puses apstrādā šo informāciju Google
uzdevumā. Varat atspējot sīkdatņu lietošanu tīmekļvietnē, kā aprakstīts iepriekš, vai mainot atbilstīgos iestatījumus
savā pārlūkprogrammā, tomēr, tā rīkojoties ar visu veidu sīkdatnēm, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs tīmekļvietnes
funkcijas.
Lai atteiktos no Google Analytics izsekošanas visās vietnēs, apmeklējiet
vietni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Lai iegūtu sīku informāciju par iepriekš minētajiem moduļiem un Google rīcību ar personas datiem, lūdzu, skatiet vietni
www.google.com/policies/privacy/partners un http://www.google.com/intl/lv/privacy/privacy-policy.html.
Facebook
Šī vietne izmanto „Facebook, Inc.” („Facebook”) analītiskās sīkdatnes, pikseļus un citas tehnoloģijas, ļaujot savākt vai
iegūt informāciju no šīs vietnes un citām vietnēm internetā. Šo informāciju Facebook var izmantot, lai sniegtu
reklāmas mērīšanas un mērķauditorijas atlases pakalpojumus.
Ja atsaucat savu piekrišanu personalizēšanas sīkdatnēm (kā aprakstīts iepriekš šajā politikā), izmantojot šīs vietnes
piekrišanas rīku, vai atspējojat sīkdatņu apkopošanu, izmantojot savus tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, tas
pārtrauks Facebook veikto informācijas vākšanu un izmantošanu, taču, ja to darāt visu veidu sīkdatnēm, nevarēsiet
pilnībā izmantot visas šīs vietnes funkcijas.
LinkedIn
Šajā vietnē tiek izmantota LinkedIn ieskata atzīme, viegla JavaScript koda gabals, ko ir izstrādājis Microsoft
Corporation meitasuzņēmums LinkedIn Corporation („LinkedIn”), ļaujot sagatavot padziļinātus kampaņas pārskatus
un gūt ieskatu par vietnes apmeklētājiem, kuri varētu apmeklēt vietni, izmantojot LinkedIn kampaņas (piemēram,
atklāt biznesa demogrāfiju, slāņojot LinkedIn datus uz vietnes apmeklētāju datiem). Ieskata atzīme ļauj apkopot tādus
metadatus kā IP adrese, laika zīmogs un notikumi, piemēram, lapu skati.
LinkedIn iestatījumu lapā varat atteikties no sīkdatnēm. Plašāka informācija par ieskata atzīmi ir pieejama šeit:
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-overview?lang=en.
Citas puses
Varam izpaust jūsu personas datus citām trešām pusēm šādos gadījumos:
•
•

ja trešā puse veic pārstrukturēšanu, pārdod vai iegādājas daļu vai visu mūsu uzņēmējdarbību vai aktīvus, vai
cita veida apvienošanās, reorganizācijas vai līdzīga notikuma gadījumā; un
ja mums ir pienākums atklāt jūsu informāciju vai dalīties tajā, lai izpildītu jebkādus juridiskos vai normatīvos
pienākumus vai pieprasījumus, tostarp no policijas, tiesas, regulatora, valdības vai saistītajām aģentūrām.
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Personas dati, ko ir saņēmuši citi pārziņi
Ja izpaužam vai atļaujam piekļūt jūsu personas datiem trešām pusēm, kuras arī ir šīs informācijas pārziņi (piemēram,
dažiem pakalpojumu sniedzējiem, grupas uzņēmumiem vai mūsu komerciālajiem partneriem), viņi var tos atklāt vai
pārsūtīt citiem uzņēmumiem saskaņā ar savu datu aizsardzības politiku. Piemēram, tas attiecas uz dažām iepriekš
minētajām darbībām saistībā ar Facebook. Tas neietekmē jūsu datu subjekta tiesības, kā aprakstīts turpmāk. Ja lūdzat
mums labot, dzēst vai ierobežot jūsu datu apstrādi, veicam saprātīgas darbības, lai nodotu šo pieprasījumu visām
trešām pusēm, ar kurām esam kopīgojuši jūsu personas datus.
Atklājam un nodrošinām piekļuvi jūsu personas datiem ŠKODA AUTO. Lai iegūtu papildinformāciju, kā ŠKODA AUTO
apstrādā jūsu personas datus, lūdzu, skatiet tā Paziņojumu par personas datu aizsardzību, kas ir pieejams vietnē
http://www.skoda-auto.com/data-privacy.
11. Jūsu personas datu avots
Visi personas dati, kas ir iegūti, izmantojot šīs vietnes sīkdatnes, tiek iegūti tieši no jums. Varam saņemt šo informāciju
no trešās puses, ja neesam tie, kas jūsu ierīcē iestata sīkdatni.
12. Jūsu personas datu pārsūtīšana uz ārzemēm
Jūsu ar sīkdatnēm saistītie personas dati var tikt pārsūtīti ārpus ŠKODA LATVIA/AUTO 100 LATVIJA AKF un
Eiropas Ekonomikas zonas („EEZ”) , ja piešķirat mums nepārprotamu piekrišanu vai nodrošinām atbilstošus pārsūtīto
datu aizsardzības pasākumus.
Saistībā ar Google Analytics un/vai analītisko, tirgvedības un sociālo tīklu sīkdatņu un citu iepriekš aprakstīto tīmekļa
tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, ko nodrošina Facebook, tiklīdz piekrītat datu pārsūtīšanai, jūsu personas dati tiks
pārsūtīti Amerikas Savienotajās Valstīs („ASV”) bāzētiem uzņēmumiem un glabāsies serveros, kas atrodas ASV. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka šāda pārsūtīšana var radīt risku jūsu datu apstrādei, jo nav atbilstības lēmuma un netiek piemēroti
atbilstoši drošības pasākumi. Jo īpaši datu pārraide un datu apstrāde, ko veic mūsu partneri ASV, var būt pakļautas
ASV valsts iestāžu uzraudzības programmām un pēc tam jūsu datiem var piekļūt ASV izlūkošanas aģentūras vai
federālie izmeklētāji. Turklāt personām, kuras nav ASV iedzīvotāji, nav tādas pašas iespējas vērsties pret novērošanu,
ko veic Nacionālās drošības aģentūra vai nacionālās izlūkošanas direktors. Visbeidzot, ASV nav noteiktas iestādes, kas
būtu atbildīga par uzraudzību. Atsevišķiem ASV štatiem ir atšķirīgas iestādes ar datu aizsardzības uzraudzības
pilnvarām un īpašu tiesu, kas nodarbojas ar ārvalstu izlūkošanas uzraudzības jautājumiem.
Ja pārsūtīsim jūsu informāciju uz citām valstīm ārpus LATVIJAS un EEZ, veiksim pasākumus, lai nodrošinātu
atbilstošu drošības pasākumu ieviešanu, lai nodrošinātu, ka jūsu privātuma tiesības joprojām tiek aizsargātas, kā ir
noteikts šajā politikā. Šīs darbības iekļauj:
•

nodrošināt, ka LATVIJAS/EEZ valstu, uz kurām tiek pārsūtīta informācija, attiecīgās struktūras ir uzskatāmas
par pietiekami drošām, lai aizsargātu jūsu personas datus datu aizsardzības likuma izpratnē;

•

noteikt līgumsaistības jūsu personas datu saņēmējam, izmantojot noteikumus, ko šim nolūkam oficiāli ir
izdevušas attiecīgās struktūras. Izmantojam šos noteikumus, lai nodrošinātu jūsu datu aizsardzību, pārsūtot
jūsu personas datus mūsu pakalpojumu sniedzējiem ārpus LATVIJAS un EEZ; vai

lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šīs politikas beigās sniegto informāciju, lai iegūtu papildinformāciju par mūsu
ieviestajiem aizsardzības līdzekļiem un attiecīgo dokumentu kopijas.
Ja izmantojat šo vietni, atrodoties ārpus ŠKODA LATVIA/AUTO 100 LATVIJA AKF un EEZ, jūsu dati tiks pārsūtīti
ārpus šīm teritorijām, lai ļautu jums izmantot šo vietni.
13. Automatizēta lēmumu pieņemšana
Neparedzam, ka jebkāda apstrāde, lai pieņemtu lēmumus, kuriem ir juridiska vai nozīmīga ietekme uz jums, tiks veikta,
izmantojot pilnīgi automatizētus līdzekļus, tomēr atjaunināsim šo politiku un informēsim jūs, ja šī nostāja mainīsies.

14. Cita informācija
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Lai nodrošinātu maksimālu jūsu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu vai iznīcināšanu,
esam veikuši attiecīgus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, tostarp fiziskās, elektroniskās un vadības
procedūras, lai pasargātu un nodrošinātu ar šīs o vietnes starpniecību iegūto informāciju.
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Kādas ir jūsu tiesības?
Saskaņā ar Datu aizsardzības likumu jums ir šādas tiesības:

piekļūt informācijai, kas ir
mūsu rīcībā par jums;

ierobežot turpmāku jūsu datu
apstrādi;

atsaukt savu piekrišanu
sīkdatnēm vai datu apstrādei
(ja paļaujamies uz to);

labot un atjaunināt savus
datus;

dzēst savus datus (ja mums
nav likumīga pamata turpināt
to izmantošanu);

pārsūtīt informāciju
mašīnlasāmā formātā jums vai
citam pārzinim;

iebilst pret savu datu
izmantošanu, kas ir apstrādāti,
pamatojoties uz likumīgām
interesēm (ja vien mums nav
sevišķi svarīga likumīga
pamata) vai tiešajai
tirgvedībai;

netikt pakļautam(-ai)
automatizētai lēmumu
pieņemšanai, kas būtiski
ietekmē jūs.

Kā varat izmantot savas tiesības?
Ja jums ir jautājumi par šo politiku, mūsu veikto jūsu personas datu nodošanu kopumā vai saistībā ar jūsu datu aizsardzības
tiesībām, varat sazināties ar ŠKODA LATVIA/AUTO 100 LATVIJA AKF un ŠKODA AUTO:
ŠKODA LATVIA / AUTO 100 LATVIJA AKF

Rakstot e-pastu:

Zvanot uz tālruni:

Rakstot vēstuli:

info@skoda.lv

+371 67 199 737

Auto 100 Latvijas filiāle ĀKF
K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe,
Mārupes nov., LV-2167, Latvija

Saistībā ar jūsu tiesību izmantošanu ŠKODA LATVIA/AUTO 100 LATVIJA AKF var piemērot samērīgu maksu, ņemot vērā
pieprasījuma apstrādes administratīvās izmaksas, ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

ŠKODA AUTO

Apmeklējot vietni:

Rakstot e-pastu:

Rakstot vēstuli:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

DPoffice@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO a.s.
Datu aizsardzības birojs (Data Protection
Office)
tř. Václava Klementa 869
Mlada Boleslav II
CZ 293 01, Mlada Boleslav
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Saistībā ar jūsu tiesību izmantošanu uzņēmums ŠKODA AUTO var piemērot samērīgu maksu, ņemot vērā pieprasījuma
apstrādes administratīvās izmaksas, ja datu subjekta pieprasījumi ir skaidri nepamatoti vai pārmērīgi.

Sazināšanās ar mūsu datu aizsardzības komandu
Ja jums ir jautājumi par šo politiku vai vispārēju jūsu personas datu
aizsardzību, varat sazināties ar ŠKODA LATVIA/AUTO 100 LATVIJA
AKF datu aizsardzības vadītāju vai ŠKODA AUTO datu aizsardzības
inspektoru.

https://www.skoda.lv/other1/personaldata#anchor-M26-987443d2
info@skoda.lv

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana
Ja nepiekrītat veidam, kā ŠKODA LATVIA/AUTO 100 LATVIJA AKF vai
ŠKODA AUTO apstrādā vai rīkojas ar jūsu personas datiem, jums ir
tiesības iesniegt sūdzību ŠKODA LATVIA/AUTO 100 LATVIJA AKF
ŠKODA AUTO datu aizsardzības inspektoram vai uzraudzības iestādei.

Auto 100 Latvijas filiāle ĀKF
Reģ. Nr./ID kods: 50203016671
K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe,
Mārupes nov., LV-2167, Latvija
+371 67 199 737
www.skoda.lv
ČEHIJAS REPUBLIKA (CZECH REPUBLIC)
Personas datu aizsardzības birojs (Office for
Personal Data Protection)
Pplk. Sochora 27
CZ 170 00, Prāga 7 (Prague 7)
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en
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