PRIVĀTUMA POLITIKA KLIENTIEM UN CITĀM PERSONĀM
Personas datu apstrāde SIA ViaCon Latvija.
Izmantojot mūsu vietni vai sazinoties ar mums citos veidos, piemēram, iegādājoties mūsu
produktus, ViaCon Latvija apstrādās jūsu personas datus. Zemāk jūs atradīsiet informāciju par
to, kāda veida personas dati tiek apkopoti, iemesli un mērķi, kāpēc mēs apkopojam datus un
jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Personas datu apstrādi, ko mēs
apstrādājam, kontrolē ViaCon Latvija izpilddirektors. Ja rodas jautājumi vai jautājumi saistībā
ar jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar mums.
Kontaktinformācija SIA ViaCon Latvija:
Adrese: Tēraudlietuves iela 22 – 220, Rīga, LV 1026
E-pasts: info@viacon.lv
Tālr .: +371 67 388 488
Mūsu datu vākšanas mērķi un kāda veida datus mēs apkopojam.
Mēs savācam un apstrādājam Jūsu personas datus dažādiem mērķiem atkarībā no tā, kas Jūs
esat un kā mēs ar Jums sazināsimies. Mēs apkopojam šādus personas datus šādiem mērķiem:
1. Mārketinga materiālu, piemēram, bukletu un informācijas par mūsu darbībām nosūtīšanai.
Datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar Jums kā datu subjektu.
2. Atbildot uz ienākošajiem pieprasījumiem vai klienta un piegādātāja attiecību risināšanai
nepieciešami personas dati:
vārds un uzvārds,
kontakttālruņa numurs,
e-pasta adrese,
citi personas dati pēc nepieciešamiības, kas apkopoti saistībā ar pieprasījumu.
Apstrādes mērķis ir balstīts uz likumīgām komerciālām interesēm palīdzēt Jums ar Jūsu
pieprasījumu.
3. Jaunām vakancēm un amatiem pieņemot darbā: CV, pieteikumi un
apliecinājumi. Datu apstrāde pamatojas uz Jūsu sniegto piekrišanu.
4. Lai iegūtu informāciju par mūsu tīmekļa lapas izmantošanu, mēs izmantojam sīkfailus.
Sīkdatņu apstrāde ir balstīta uz komerciālajām interesēm pielāgot mūsu tīmekļa lapu lietotāju
labā. Mēs nodrošinām jūsu datu aizsardzību, izmantojot šo informāciju tikai statistikas
nolūkos. Šajā statistikā nav iespējams identificēt jūs kā indivīdu. Mēs dzēšam savāktos
personas datus katru dienu.
Personas datu izpaušana citiem
Mēs neizsniedzam vai neizpaužam Jūsu personas datus citiem, ja vien šāda juridiska izpaušana
nav likumīga. Parasti, atsauce uz pamatojumu, var būt ar Jums noslēgts līgums vai juridiskais
likuma pamats, kas mums liek sniegt informāciju. ViaCon Latvija izmanto datu apstrādātājus,
lai savāktu, uzglabātu vai citādi apstrādātu datus mūsu vārdā Šādos gadījumos mēs esam
noslēguši datu apstrādes līgumus, lai nodrošinātu informācijas drošību visos datu apstrādes
segmentos. Mūsdienās mēs izmantojam šādus datu apstrādātājus:
• Saferoad ASA. ViaCon ir daļa no Saferoad Group. Personas dati tiek apstrādāti, lai apstrādātu
pasūtījumus un nodrošinātu piegādātāja pakalpojumus mūsu klientiem. Personas datu
apstrāde tiek veikta Saferoad grupas datorsistēmās.
Visu mūsu veikto datu apstrāde tiek veikta ES / EEZ teritorijā.

Uzglabāšanas laiks
Mēs glabājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, datu apstrādei. Tas
nozīmē, ka personas datu vākšana, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, tiek dzēsta, ja Jūs atsaucat
savu piekrišanu. Personiskie dati, kurus mēs apstrādājam, izpildot ar jums noslēgtu līgumu,
tiks svītroti, kad līgums tiek izpildīts, un visas saistības saskaņā ar līgumu ir izpildītas.
Jūsu tiesības, apstrādājot savus personas datus
Jums ir tiesības piekļūt, apstrādāt un dzēst Jūsu apstrādātos personas datus. Jums ir arī tiesības
iegūt apstrādes ierobežojumus, tiešus iebildumus pret apstrādi un iegūt tiesības uz datu
pārnesamību. Latvijas Datu aizsardzības iestādes tīmekļa vietnē varat lasīt vairāk par savu
tiesību apjomu: https://dvi.lv
Lai izmantotu / aizstāvētu savas tiesības, Jums ir jāsazinās ar mums, izmantojot iepriekš
minēto kontaktinformāciju. Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu, cik drīz vien iespējams, un
visos gadījumos ne vēlāk kā 30 dienu laikā.
Jūs vienmēr varat atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Vienkāršākais veids,
kā atsaukt savu piekrišanu ir sazināties ar mums, izmantojot iepriekš minēto
kontaktinformāciju.
Sūdzības
Ja Jūs domājat, ka mūsu personas datu apstrāde šeit vai citur neatbilst vispārīgajiem datu
aizsardzības noteikumiem, neatbilst jūsu aprakstītajam veidam, Jūs varat iesniegt sūdzību
Latvijas Datu aizsardzības iestādei.
Jūs varat atrast informāciju par to, kā sazināties ar Datu aizsardzības iestādi šīs iestādes
tīmekļa lapā: http://www.dvi.gov.lv

