Privātuma politika
Mēs cienām fizisku personu privātuma tiesības, tāpēc esam izveidojuši un izstrādājuši
sava uzņēmuma SIA Kalniņa 1 datu aizsardzības politiku, turpmāk tekstā: „Politika”,
kura nosaka galvenos principus, kas jāievēro, lai izpildītu datu aizsardzības prasības un
nodrošinātu likumu un noteikumu ievērošanu. Ja LR valsts likumi un noteikumi ir
pretrunā ar mūsu Politikas noteikumiem, likumu prasības ir uzskatāmas par prioritārām.
Datu aizsardzības mērķis ir personas datu apstrādes laikā aizsargāt fizisku personu
privātuma tiesības.
Mēs SIA Kalniņa 1 garantējam, ka šo Politiku esam ieviesuši tiktāl, ka ar to saistītās
vadlīnijas un darba prakse ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu, ka arī visi SIA Kalniņa 1
darbinieki ir informēti un ievēro savus pienākumus attiecībā uz fizisko personu
privātuma aizsardzību un Personas datu drošību. „Personas dati” ir definēti kā jebkura
informācija, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu personu. Personas dati
ietver, piemēram: personas vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru vai
valsts piešķirtus identifikācijas numurus. Apstrādātās personiskās informācijas subjekti
var ietvert klientus, darbiniekus, piegādātājus un citas personas, ar kurām SIA Kalniņa
1 ir izveidotas attiecības.
SIA Kalniņa 1 personas datu apkopošanas un apstrādes pārvaldībai īsteno šādus
principus:
● Likumīgums un godīgums
Mērķis ievērot likumu, vienmēr ir Personas datu apstrādes pamatā, dati tiek apstrādāti
tiesiski un godīgi, aizsargājot fizisko personu likumīgās intereses.
● Datu ekonomika
Personas datiem jābūt atbilstošiem, attiecīgiem un ne pārmērīgā apmērā attiecībā uz
mērķi, kuram tie ir apkopoti un/vai apstrādāti. SIA Kalniņa 1 mērķis ir maksimāli
samazināt personas datu apstrādes apjomu. Personas dati nav jāglabā ilgāk nekā
nepieciešams datu apstrādei vai nosaka likums.
● Datu apstrādes ierobežojums
Personas datus ir atļauts apkopot tikai noteiktam, skaidri izteiktam un likumīgam
mērķim, un tos ir aizliegts apstrādāt ārpus noteiktā mērķa robežām.
●

Datu kvalitāte

Jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu Personas datu rūpīgu un pilnvērtīgu apstrādi,
datu aktualitāti.
● Datu drošība
SIA Kalniņa 1 datu sistēmās jāievēro Personas datu konfidencialitāte un datu drošība.
Personas datu aizsardzībai pret nesankcionētu vai nelikumīgu lietošanu, kā arī pret datu

nejaušu zaudēšanu vai iznīcināšanu, ir ieviesti nepieciešamie tehniskie un
organizatoriskie drošības pasākumi. Piekļuve materiāliem, kas ietver Personas datus, ir
atļauta tikai pamatojoties uz stingru nepieciešamību pēc informācijas. Piekļuve
Personas datiem ir atļauta tikai noteiktu amatu pārstāvjiem.
Šie nosacījumi ir vienādi piemērojami neatkarīgi no tā, vai dati tiek apstrādāti
elektroniski vai drukātā formātā.
● Datu apstrādes caurspīdīgums
SIA Kalniņa 1 ir atvērta pret datu subjektiem un Personas datu apstrādes procesā ievēro
darbību caurspīdīguma principu. Atklātības princips tiek īstenots praksē, piemēram,
SIA Kalniņa 1 vietnēs sniedzot informāciju par datu apstrādes darbībām. Visiem datu
subjektiem jābūt pieejamai informācijai par to, kāda veida Personas dati tiek apstrādāti
un kā tie tiek apstrādāti. SIA Kalniņa 1 nodrošina visu datu subjektu informētību par
to, kā izmantot viņu kā datu subjektu tiesības.
Jebkura darbība, kas pārkāpj šīs Politikas noteikumus, uz šīs Politikas pamata izstrādāto
iekšējo vadlīniju vai norādījumu prasības vai datu aizsardzības normatīvo aktu
noteikumus, ir uzskatāma par datu aizsardzības incidentu. Par jebkuru incidentu SIA
“Kalniņa 1” darbiniekam ir pienākums ziņot savam vadītājam vai Datu aizsardzības
koordinatoram, kurš veiks atbilstošu izmeklēšanu.
Ja Jūs konstatējat, ka Jūsu personas dati, kas ir nodoti SIA Kalniņa 1, tiek izmantoti tam
neparedzētam nolūkam vai tiek pārkāpts šādu personas datu apstrādes pamats, tad Jums
ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11,
Rīga, LV-1011, papildu informācija – www.dvi.gov.lv
Akceptējot un piekrītot SIA Kalniņa 1 Privātuma politikai, Jūs sniedzat
piekrišanu tam, ka Jums drīkst nosūtīt komerciālus paziņojumus par SIA Kalniņa
1 jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem.
***
SIA Kalniņa 1 SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS POLITIKA
Šīs vietnes uzturētājs un īpašnieks ir SIA Kalniņa 1. Lietojot šo vietni Jūs akceptējat un
piekrītat SIA Kalniņa ” “Sīkdatņu izmantošanas politika” (turpmāk – Sīkdatņu
izmantošanas politika) izmantošanai, kas ieviesta lai pielāgotu to Jūsu lietošanas
paradumiem, kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām. Sīkdatņu
lietotājam ir tiesības izvēlēties, mainīt vai atteikties no sīkdatnēm.
Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?
Sīkdatnes (cookies) ir nelieli teksta faili, ko Jūsu dators vai cita ierīce saglabā
apmeklējot tīmekļa vietni. Ar sīkdatnēm mēs varam noteikt, vai starp jūsu ierīci un
mūsu tīmekļa vietnēm jau ir bijis savienojums vai arī kādai valodai vai citiem
iestatījumiem jūs dodat priekšroku. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet SIA Kalniņa 1,
pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā.

Kādas sīkdatnes SIA Kalniņa 1 izmanto?
Lai uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu, tiek izmantoti šādi
sīkdatņu veidi:
● Lietošanas statistika un analīze – nodrošina informāciju par to, kā un cik bieži
tiek izmantotas SIA Kalniņa 1 interneta vietnes, kādas ir lietotāju grupas un
kādi meklēšanas rīki tiek izmantoti.
● Pakalpojumu piedāvāšana un klientu vajadzību analīze – sīkdatnes, kas
nodrošina klienta vajadzībām atbilstošāko piedāvājumu izstrādi. SIA Kalniņa
1 interneta vietnē var tikt izmantota arī trešo pušu* sīkdatņu informācija.
Tīmekļa vietnes var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tomēr, ja
izmantojat saites uz citām tīmekļa vietnēm, ir jāņem vērā, ka mums nav nekādas
kontroles pār citām tīmekļa vietnēm. Šī iemesla dēļ mēs nevaram uzņemties
atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru Jūs
sniedzat, apmeklējot šādas vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis
paziņojums. Jums ir jāievēro piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes
paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu.
● Tehniskās sīkdatnes - šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu ātri apmeklēt
un pārlūkot vietni. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, bet tās nevāc un
neapkopo lietotāju informāciju. Bez šīm sīkdatnēm vietne nevarētu pilnībā
darboties. Tehniskās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā, kamēr tiek aizvērta
tīmekļa pārlūkprogramma.
● Funkcionālās sīkdatnes - ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja
izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs
sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja iekārtā pastāvīgi vai uz laiku, atkarībā no
uzstādījumiem.
*Trešo personu (pušu) sīkdatnes
1. SIA Kalniņa 1 tīmekļa vietnei ir piesaistīts rīks Google Analytics, kuru SIA
Kalniņa 1 izmanto, lai iegūtu priekšstatu, kā Jūs lietojat šo tīmekļa vietni un
uzlabotu lietotājiem paredzētās informācijas sniegšanu. Google Analytics rīka
darbību nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve ar šī rīka
palīdzību ievāktajiem statistikas datiem, tostarp lietotāja IP adresei, pieslēguma
laikam un citai tehniskai informācijai. Šādā veidā lietotāja iekārtā tiek ievietotas
trešās personas (Google) sīkdatnes. Par Google sīkdatņu darbību var iegūt
informāciju attiecīgajās Google privātuma vai sīkdatņu politikās un SIA
Kalniņa 1 neatbild par trešās puses personas datu apstrādi.
2. Tīmekļa vietnei ir piesaistīts Facebook.com analītikas rīks, kuru SIA Kalniņa 1
izmanto, lai iegūtu priekšstatu, kā Jūs lietojat šo tīmekļa vietni un uzlabotu
lietotājiem paredzētās informācijas sniegšanu. Facebook analītikas rīka darbību
nodrošina Facebook Ireland Ltd., kuram ir kuram ir piekļuve ar šī rīka palīdzību
ievāktajiem statistikas datiem, tostarp lietotāja IP adresei, pieslēguma laikam un
citai tehniskai informācijai. Šādā veidā lietotāja iekārtā tiek ievietotas trešās
puses (Facebook) sīkdatnes. Par Facebook sīkdatņu darbību var iegūt
informāciju attiecīgajās Facebook privātuma vai sīkdatņu politikās un SIA
Kalniņa 1 neatbild par trešās puses personas datu apstrādi.

Kā ierobežot sīkdatņu saglabāšanu vai noņemt sīkdatnes?
Ja jūs vēlaties ierobežot (neatļaut) sīkdatņu saglabāšanu vai dzēst saglabātās sīkdatnes,
to ir iespējams izdarīt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus (settings) vai citādā
veidā.
Politikas izmaiņas
SIA “Kalniņa 1” ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo sīkdatņu politiku. Visas izmaiņas
Sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas www.parkresidence.lv
Kā ar mums sazināties?
Par sīkdatņu izmantošanu SIA Kalniņa 1 interneta vietnē un personas datu apstrādi
atbild SIA Kalniņa 1 (reģistrācijas Nr. 42103082520), adrese: Muitas iela 1, Rīga, LV1010, tālrunis: + 371 28664339, e-pasts: siakalnina1@gmail.com.

