Privātuma politika
Aviko uzskata, ka uzņēmuma klientu un apmeklētāju, kuri informācijas gūšanai
izmanto tā tīmekļa vietni, privātums un datu aizsardzība ir svarīga. Tāpēc Aviko ir
veicis Jūsu personas datu aizsardzībai nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos
aizsardzības pasākumus un ievēro personas datu aizsardzības likumdošanas
prasības. Visi dati, ko Aviko ievāc uzņēmuma produktu vai pakalpojumu
nodrošināšanai, tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kas
stājas spēkā visā ES no 2018. gada 25. maija.
Ar savu Privātuma politiku vēlamies panākt, ka Jums ir skaidrs, kādus personas
datus Aviko apstrādā un kas ar šiem datiem notiek. Privātuma politika attiecas uz
visu veidu Jūsu personas datu apstrādi, ko veic Aviko vai tā vārdā, un tajā norādīta
informācija par mūsu privātuma politikuun tehniskajiem un organizatoriskajiem
drošības pasākumiem, kurus īstenojam saistībā ar personas datiem, kurus varam
iegūt, Jums apmeklējot Aviko tīmekļa vietnes vai ar mums sazinoties. Mēs periodiski
varam veikt grozījumus Privātuma politikā. Mēs jebkuras izmaiņas publicējam šajā
tīmekļa vietnē, tāpēc aicinām Jūs tās regulāri apskatīt, lai pārzinātu mūsu Privātuma
politikas aktuālāko redakciju.
1. Kādus personas datus mēs vācam?
Tad, kad apmeklējat Aviko tīmekļa vietnes, mēs no Jums varam iegūt dažādus
personas datus. Šo informāciju Jūs varat sniegt, piemēram, tīmekļa vietnē aizpildot
sūdzības veidlapu, iesniedzot atzvanīšanas pieprasījumu vai ar mums sazinoties
kāda cita iemesla dēļ. Datus, kas tiek radīti, Jums apmeklējot tīmekļa vietni, var
iegūt arī automātiski.
Personas dati, ko varam iegūt no Jums, ietver šādus datus: Jūsu vārds, uzvārds;
dzimums, (mobilā) tālruņa numurs, e-pasta adrese, ielas nosaukums, mājas
numurs, pasta indekss, atrašanās vieta, informācija par organizāciju (piemēram,
Jūsu darba devējs vai Jūsu darba devēja kontaktinformācija), Jūsu norādītās
intereses vai vēlmes un informācija par Jūsu veikto tīmekļa vietnes apmeklējumu
(piemēram, pakalpojuma sniedzējs, pārlūkprogrammas veids, tīmekļa vietnē
atvērtās lapas, apmeklējuma laiks). Mēs no Jums varam iegūt arī noteiktus personas
datus, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta faili, ko pārlūks atceras un saglabā
Jūsu datorā pēc tīmekļa vietnes pieprasījuma. Izmantojot sīkdatni, kas darbojas kā
atmiņas palīgs, tīmekļa vietne var atcerēties noteiktu informāciju, lai to nevajadzētu
atkārtoti ievadīt.
2. Kāpēc mēs vācam Jūsu personas datus?
Mēs galvenokārt vācam Jūsu personas datus, lai īstenotu Aviko parastās
uzņēmējdarbības prakses intereses. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus arī
mūsu produktu pārdošanai un mūsu pakalpojumu sniegšanai, tostarp finanšu
apstrādei. Mēs varam arī izmantot Jūsu datus, lai sniegtu Jums informāciju un
uzturētu mūsu attiecības ar Jums. Jūsu datus var izmantot arī iekšējai apmeklētāju
analīzei, lai turpinātu tīmekļa vietnes optimizāciju. Jūsu personas dati var būt
nepieciešami arī mūsu iekšējiem administratīvajiem nolūkiem, grāmatvedības
auditiem un likumdošanas prasību ievērošanai. Jūsu personas dati tiks izmantoti
tikai iepriekšminētajiem un iepriekš aprakstītajiem nolūkiem vai nolūkiem, kas ar
tiem ir savietojami. Aviko ievāc Jūsu personas datus vai nu pamatojoties uz Jūsu
piekrišanu, vai tāpēc, ka dati ir nepieciešami, lai noslēgtu līgumu, vai arī tāpēc, ka

uzņēmumam ir pamatotas intereses atbilstoši šajā Privātuma politikā norādītajam,
vai tāpēc, ka uzņēmumam ir likumdošanā noteikts pienākums to darīt.

3. Kas var piekļūt Jūsu personas datiem?
Jūsu dati tiks izmantoti tikai nepieciešamajā apjomā, un tos izmantos tikai Aviko
darbinieki vai citas Aviko norādītas personas tikai Aviko vajadzībām un tā vārdā. Tas
ietver visu grupas uzņēmumu vai trešo personu personālu, ciktāl šīs personas
apstrādā datus Aviko vārdā Aviko noteikto nolūku īstenošanai. Aviko nosaka, ka šīm
trešajām personām Jūsu personas datu aizsardzībai jāveic tikpat stingri drošības
pasākumi, kādus tas pats ir veicis. Attiecībā uz Jūsu personas datu nosūtīšanu ārpus
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) tiek izpildītas attiecīgo datu nosūtīšanai
likumdošanā paredzētās prasības. Izņemot gadījumus, kad Jūsu personas datiem var
piekļūt iepriekšminētās personas, Aviko nesniegs trešajām personām piekļuves
tiesības Jūsu datiem, ja vien uzņēmumam šāda iespēja nav jāsniedz, lai ievērotu
savus likumdošanā noteiktos pienākumus.
4. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?
Aviko pastāvīgi veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus,
lai aizsargātu Jūsu personas datus no neautorizētas piekļuves, nozaudēšanas,
dzēšanas, izpaušanas un nepareizas izmantošanas un lai uzraudzītu Jūsu personas
datu precizitāti un integritāti. Šie pasākumi tiek regulāri izvērtēti un nepieciešamības
gadījumā aktualizēti.
5. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?
Aviko Jūsu personas datus uzglabās tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams šajā Privātuma
politikā noteiktajiem nolūkiem. Ja Aviko personas datus apstrādā, pamatojoties uz
Jūsu piekrišanu, tad Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt šo piekrišanu. Datus, ko Jūs
mums sniedzat, lai iegūtu informāciju no mums, mēs izmantojam tikai vienreiz ‒ lai
atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumu. Statistikas nolūkos Aviko var Jūsu
personas datus uzglabāt ilgāk, nekā tas ir noteikti nepieciešams, bet vienlaikus tas
veiks papildu tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu datu
minimizēšanas principu.
6. Kā Jūs varat izmantot savas tiesības?
Ja Jums ir jautājumi par Jūsu Aviko apstrādātajiem personas datiem vai vēlaties
apskatīt savus Aviko apstrādātos personas datus vai tos dzēst, labot vai mainīt, vai
ja vēlaties iebilst pret Jūsu datu apstrādi vai izmantot savas tiesības uz apstrādes
ierobežošanu, Jūs varat sazināties ar Aviko, izmantojot Aviko tīmekļa vietnē
atrodamo kontaktinformāciju. Aviko uz Jūsu pieprasījumu parasti atbildēs viena
mēneša laikā.
Ja Jums ir sūdzības par Aviko vai tā vārdā īstenoto personas datu apstrādi, Jūs varat
savu sūdzību iesniegt Holandes Datu aizsardzības iestādei (Dutch Data Protection
Authority).
7. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē ir atrodamas saites uz grupas uzņēmumu tīmekļa vietnēm, kā
arī uz vietnēm, kas nav saistītas ar Aviko. Grupas uzņēmumu tīmekļa vietnes var
ietvert atšķirīgus specifiskos noteikumus un nosacījumus privātuma jomā. Turklāt ar
Aviko nesaistītās tīmekļa vietnes var izmantot atšķirīgus privātuma noteikumus.
Jūsu pienākums ir pievērst tam uzmanību un to pārbaudīt, pirms ļaujat šīm tīmekļa
vietnēm piekļūt Jūsu informācijai. Aviko neatbild par privātuma noteikumiem, kas
tiek piemēroti trešo personu tīmekļa vietnēs.
8. Izmaiņas un kontaktinformācija
Jūsu interesēs ir pārzināt jebkādas izmaiņas Aviko privātuma un informācijas
drošības politikā. Mēs publicējam šīs izmaiņas šajā lapā. Ja mēs grozīsim šo politiku,
mēs par to Jūs informēsim ar hipersaišu palīdzību.
Kontaktinformācija
Aviko B.V.
Postbus 8
7220 AA Steenderen (Nīderlande)
Tālr. nr.: 0031 (0) 575 458 200

