PAZIŅOJUMS PAR GODĪGU PERSONAS DATU APSTRĀDI
KORPORATĪVAJIEM KLIENTIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM un CITIEM BIZNESA PARTNERIEM
Publicēšanas datums: 2018. gada 3. maijs
Atjaunināšanas datums: 2018. gada 3. maijs
1.

IEVADS
Šī paziņojuma par godīgu personas datu apstrādi („Paziņojums”) mērķis ir informēt jūs
par to, kā EIZO Nordic AB (turpmāk tekstā „mēs” un „mūsu”) kā datu apstrādātājs
apstrādās jūsu personas datus, un par mūsu rīcībā esošajiem pasākumiem un procesiem,
lai nodrošinātu to pienācīgu aizsardzību. Šādas informācijas sniegšana ir viena no Vispārējās
datu aizsardzības regulas 2016/679 („VDAR”) prasībām.
Šis paziņojums neveido nekādas līgumiskas attiecības starp jums un mums, un mēs to laiku
pa laikam varam mainīt.

2.

LIKUMĪGA APSTRĀDE
Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai gadījumā, ja:
(a)

jūs esat devis savu piekrišanu;

(b)

apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu jums/jūsu darba devējam mūsu produktus vai
pakalpojumus;

(c)

apstrāde ir nepieciešama, lai atbildētu uz jūsu/jūsu darba devēja pieprasījumu;

(d)

apstrāde ir nepieciešama, lai uzturētu mūsu attiecības ar jums/jūsu darba devēju;

(e)

apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mūsu juridiskās un normatīvās saistības

Iepriekšminētā (a) punkta gadījumā jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā,
iesniedzot pieprasījumu, kā noteikts 12. sadaļā tālāk tekstā.
3.

KĀDUS JŪSU PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM

3.1

Mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus:
(a) jūsu vārds, e-pasta adrese un cita kontaktinformācija;
(b) jūsu loma, amats un/vai tituls jūsu darba vietā;
(c) sīkākas ziņas par jūsu vēlmēm attiecībā uz mārketinga notikumiem vai materiāliem;
(d) informācija par jūsu piekļuvi mūsu telpām, sistēmām, vietnēm; un
(e) jūsu ziņojumi, atsauksmes vai ieguldījumi izpētē un aptaujas anketās.

3.2

Jums var būt obligāti jānorāda savi personas dati, lai mēs varētu pārvaldīt mūsu biznesu un
darbības, uzturēt mūsu attiecības ar jums/jūsu darba devēju, lai sniegtu mūsu produktus
vai pakalpojumus jums/jūsu darba devējam vai izpildītu mūsu juridiskās un
reglamentējošās saistības. Ja jūs nesniedzat savus personas datus, mēs, iespējams,
nevarēsim uzturēt attiecības ar jums/jūsu darba devēju vai piedāvāt mūsu produktus vai
pakalpojumus jums/jūsu darba devējam.
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3.3

Mēs darām visu iespējamo, lai saglabātu mūsu uzglabāto jūsu personas datu precizitāti un
pilnīgumu, un nodrošinātu, ka visi jūsu personas dati ir atjaunināti. Tomēr jūs varat mums
ievērojami palīdzēt, nekavējoties sazinoties ar mums, ja ir kādas izmaiņas jūsu personas
datos vai gadījumā, ja jūs uzzināt, ka mums ir neprecīzi jūsu personas dati (sk. 9. sadaļu
turpmāk tekstā). Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas neprecīzu,
nepatiesu, nepilnīgu vai nepietiekamu jūsu mums sniegto personas datu dēļ.

4.

KĀ MĒS IEGŪSTAM PERSONAS DATUS
Mēs parasti iegūstam jūsu personas datus no informācijas, kuru jūs/jūsu darba devējs
iesniedz jūsu/jūsu darba devēja attiecībās ar mums. Tas parasti notiek šādos veidos
[jūs/jūsu darba devējs nosūtat/nosūta mums e-pastus vai citu korespondenci, vizītkartes,
veidlapas un dokumentus, ko izmanto, kad jūs/jūsu darba devējs pierakstāties/pierakstās
mūsu mārketinga vai tirgus datu ziņu adresātu sarakstos, kad esat norādīts/-a kā pilnvarotā
persona veikt darbības jūsu darba devēja vārdā, reģistrēšanās informācija, kuru jūs/jūsu
darba devējs izmantojat/izmanto, lai piekļūtu jebkuram mūsu produktam vai pakalpojumam
jūsu vai jūsu darba devēja vārdā.]
Mēs varam iegūt jūsu personas datus arī no citiem avotiem, piemēram, mūsu grupas
uzņēmumiem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, krāpšanas novēršanas aģentūrām,
kredītreitinga aģentūrām un valsts aģentūru reģistriem.

5.

KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS
Mēs apstrādāsim jūsu personas datus saistībā ar mūsu attiecību pārvaldīšanu ar jums/jūsu
darba devēju un mūsu produktu un pakalpojumu sniegšanu jums/jūsu darba devējam
šādiem mērķiem:

6.

(a)

lai nodrošinātu
pakalpojumiem;

jūs/jūsu

darba

devēju

ar

(b)

lai atbildētu uz jūsu/jūsu darba devēja ziņojumiem vai ziņām;

(c)

lai sniegtu jums/jūsu darba devējam reklāmas un mārketinga materiālus par mūsu
produktiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, varētu būt saistoši jums/jūsu darba
devējam;

(d)

lai pārvaldītu, attīstītu un uzlabotu mūsu produktu klāstu, pakalpojumus, veikalus,
informācijas tehnoloģiju sistēmas un tīmekļa vietnes;

(e)

tiesību aktu, mūsu politiku un standartu ievērošanas uzraudzībai un novērtēšanai;

(f)

lai ievērotu mūsu juridiskās un reglamentējošās saistības un prasības visā pasaulē,
tostarp ziņošanu valsts un starptautiskām regulējošām iestādēm un/vai pārbaudēs,
ko veic šādas iestādes;

(g)

veikt pārbaudes par naudas atmazgāšanu, finanšu un kredīta pārbaudes, krāpšanas
un noziedzības novēršanas un atklāšanas nolūkiem;

(h)

administratīviem mērķiem attiecībā uz mūsu sistēmu, telpu, platformu, tīmekļa
vietņu un lietojumprogrammu drošību un piekļuvi tiem;

(i)

lai izpildītu tiesas rīkojumus un īstenotu un/vai aizstāvētu mūsu likumīgās tiesības;

(j)

attiecībā uz jebkuru citu likumīgu uzņēmējdarbības mērķi; un

(k)

ja citādi atļauts vai prasīts jebkurā piemērojamā likumā vai noteikumos.

PERSONAS DATU STARPTAUTISKA PĀRSŪTĪŠANA
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pieprasītajiem

produktiem

vai

Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti (tai skaitā piekļuvi vai uzglabāšanu) uz valsti vai
teritoriju ārpus Eiropas Ekonomikas zonas („EEZ”), tostarp valstīm, kuru tiesību akti var
nepiedāvāt tāda paša līmeņa personas datu aizsardzību, kāda ir noteikta EEZ. Īpaši
norādāms, ka mēs varam koplietot jūsu personas datus ar mūsu grupas uzņēmumiem ārpus
EEZ, tostarp Japānā. Mēs nodrošināsim, ka visiem šādiem starptautiskiem pārsūtījumiem
tiek piemērotas atbilstošas vai piemērotas garantijas, kā to prasa VDAR. Jūs varat saņemt
attiecīgo garantiju dokumentu kopijas, iesniedzot pieprasījumu, kā noteikts 12. sadaļā
turpmāk tekstā.
7.

KĀDOS GADĪJUMOS MĒS VARAM ATKLĀT JŪSU PERSONAS DATUS
Mēs nepārdodam un nepārdosim, neiznomāsim un neapmainīsimies ar jūsu personas
datiem. Mēs atklāsim jūsu personas datus tikai šādiem saņēmējiem:

8.

(a)

mūsu grupas uzņēmumiem;

(b)

jūsu apstiprinātiem vai izraudzītiem uzņēmumiem;

(c)

trešajām personām, kuras apstrādā jūsu personas datus no mūsu puses (piemēram,
mūsu sistēmu nodrošinātāji, tostarp mākoņglabāšanas pakalpojumu sniedzēji);

(d)

trešajām personām, kuras apstrādā jūsu personas datus savā vārdā, bet sniedz jums
vai jūsu darba devējam pakalpojumus mūsu vārdā (piemēram, mūsu piegādātāji);

(e)

uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar naudas atmazgāšanas
pārbaudēm, kredītriska samazināšanu, citiem krāpšanas un noziedzības novēršanas
nolūkiem, kā arī uzņēmumiem, kas sniedz līdzīgus pakalpojumus, tostarp finanšu
iestādēm, kredītreitingu aģentūrām un regulatīvajām iestādēm, ar kurām šāda
informācija tiek kopīgota;

(f)

jebkurai trešajai pusei, kurai mēs piešķiram vai nododam kādu no mūsu tiesībām vai
pienākumiem;

(g)

jebkuram potenciālajam pircējam, ja mēs pārdodam kādu jūsu biznesa vai aktīvu
daļu; un

(h)

jebkurai valdībai, regulatīvajai aģentūrai, izpildes vai apmaiņas iestādei vai tiesai, ja
mums tas jādara saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai noteikumiem, vai pēc
to pieprasījuma.

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS
Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu personas datus. Mēs ieviesīsim un uzturēsim
atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni,
kas ir piemērots, lai aizsargātu jūsu personas datus no nejaušas vai neatļautas to
iznīcināšanas, zuduma, pārveidošanas, izpaušanas vai piekļuves tiem.

9.

JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ MŪSU IEVĀKTAJIEM PERSONAS DATIEM

9.1

Ja jūs vēlaties:
(a)

atjaunināt, modificēt vai izdzēst savus personas datus, vai iegūt mūsu rīcībā esošo
jūsu personas datu kopiju; vai

(b)

ierobežot vai apturēt mūs no jebkuru mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu
izmantošanas,

jūs varat to pieprasīt, sazinoties ar mums, kā noteikts 12. sadaļā.
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9.2

Jebkurā no iepriekš minētajām situācijām mēs varam pieprasīt, lai jūs pierādītu savu
identitāti, sniedzot mums derīgu identifikācijas līdzekļu kopiju, lai mēs varētu ievērot mūsu
drošības saistības un novērst datu neatļautu izpaušanu.

10.

CIK ILGI MĒS UZGLABĀSIM JŪSU PERSONAS DATUS
Mēs uzglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs, lai izpildītu mērķi, kuram
tie tika ievākti, vai lai izpildītu juridiskās, reglamentējošās vai iekšējās politikas prasības.

11.

KĀ MĒS ATJAUNINĀSIM VAI MAINĪSIM ŠO PAZIŅOJUMU PAR GODĪGU PERSONAS
DATU APSTRĀDI
Mēs varam mainīt vai atjaunināt šī Paziņojuma daļas, lai saglabātu mūsu atbilstību
piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, vai pēc mūsu iekšējās prakses atjaunināšanas.
Mēs to veiksim, atjauninot šo Paziņojumu. Jūs ne vienmēr būsiet tieši informēts/-a par
šādām izmaiņām. Tādēļ, lūdzu, pārliecinieties, ka regulāri pārbaudāt šo Paziņojumu, lai jūs
pilnībā apzinātos visas izmaiņas vai atjauninājumus.

12.

KĀ JŪS VARAT AR MUMS SAZINĀTIES
Ja jums rodas jautājumi par šī Paziņojuma saturu vai jūsu personas datiem, vai vēlaties
iesniegt pieprasījumu attiecībā uz jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums,
izmantojot tālāk norādīto informāciju:
E-pasts: ENA.info@eizo.com

13.

KĀ IESNIEGT SŪDZĪBU REGULATORAMN
Ja uzskatāt, ka mēs esam pārkāpuši jūsu datu aizsardzības tiesības, jums ir tiesības iesniegt
sūdzību datu aizsardzības regulatoram. Vietējā valsts datu aizsardzības regulatora
kontaktinformācija ir pieejama šeit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080.
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