
Datu drošība 

 

Privātuma ievērošana ir nopietns jautājums, kuram mēs pievēršam īpašu uzmanību, 

apstrādājot un izmantojot personas datus. Līdz ar to mēs piešķiram lielu nozīmi Jūsu 

personas datu aizsardzībai. Personas dati (piemēram, Jūsu vārds, adrese vai cita 

kontaktinformācija) tiek apstrādāti un lietoti tikai un vienīgi saskaņā ar 

piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem. 

 

Ar šo mēs gribētu informēt par to, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, kad Jūs 

lietojat šo tīmekļa vietni. Personas dati ir visi tie dati, kas identificē Jūs, piemēram, 

vārds, adrese, e-pasta adreses, Jūsu kā lietotāja uzvedība. 

 

1. Pārzinis un datu aizsardzības speciālists 

Pārzinis, kurš atbild par Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un lietošanu Vispārējās 

datu aizsardzības regulas (VDAR) izpratnē ir: SIA TAMRO, Noliktavu iela 5, Dreiliņi, 

Stopiņu novads, LV-2130; info.lv@tamro.com  

 

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu 

personasdati@tamro.com vai rakstot uz mūsu pasta adresi ar norādi "datu 

aizsardzības speciālistam". 

 

2. Datu vākšana tīmekļa vietne apmeklējuma laikā 

 

(1) Kad Jūs lietojat tīmekļa vietni tikai informācijas mērķiem , tas ir, ja Jūs 

nereģistrējaties un citādi nesniedzat mums informāciju, mēs vācam  tikai tos personas 

datus, ko Jūsu pārlūkprogramma pārsūta uz mūsu serveri. Ja Jūs vēlaties apskatīt mūsu 

tīmekļa vietni, mēs vācam sekojošus datus, kas mums ir tehniski nepieciešami, lai 

varētu Jums parādīt mūsu tīmekļa vietni un nodrošināt tās stabilitāti. 
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 Adform sīkdatnes informācija  

 Pārlūkprogrammas lietotāja aģenta rinda  

 Pārlūkprogrammas valoda  

 Sistēmas valoda  

 Ekrāna izšķirtspēja 

 Ekrāna krāsu dziļums  

 IP addrese  

 Laika zīmogs  

 Lapas URL  

 Lapas referers 

 Ierīces reklamēšanas ID (ja tā ir mobilā ierīce)  

 (2) Kad Jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni, Jūsu datorā papildus iepriekšminētajiem 

datiem tiek saglabātas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tiek 

saglabātas Jūsu cietajā diskā Jūsu lietotajā pārlūkprogramma un caur kurām  noteikta 

informācija tiek pārsūtīta uz iestādi, kas uzstāda sīkdatni. Sīkdatnes nevar darbināt 

programmas vai pārsūtīt vīrusus uz Jūsu datoru. Tās kalpo, lai padarītu Interneta 

piedāvājumu kopumā lietotājam draudzīgāku un efektīvāku. 

 

(3) Sīkdatņu lietošana: 

a) Šī tīmekļa vietne lieto sekojošus sīkdatņu veidus, kuru apjoms un funkcijas tiek 

paskaidrotas zemāk: 

 pagaidu sīkdatnes (skatīties b); 

 pastāvīgās sīkdatnes (skatīties c). 

b) Pagaidu sīkdatnes tiek automātiski dzēstas, kad Jūs aizverat pārlūkprogrammu.  Pie 

tām pieder sesijas sīkdatnes. Tās saglabā tā saucamo sesijas ID, ar kuras palīdzību 

dažādi Jūsu pārlūkprogrammas pieprasījumi var tikt uzdoti kopīgai sesijai. Tas ļaus 

atpazīt Jūsu datoru, kad Jūs atgriezīsieties mūsu tīmekļa vietnē. Sesijas sīkdatnes tiek 

dzēstas, kad Jūs izbeidzat sesiju vai aizverat  pārlūkprogrammu. 



c) Pastāvīgās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc noteikta  perioda, kas var atšķirties 

atkarībā no sīkdatnes. Jūs varat jebkurā laikā izdzēst sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammas 

drošības iestatījumos. 

d) Jūs varat veikt Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumu konfigurāciju atbilstoši savām 

vēlmēm un, piemēram, atteikties pieņemt trešo personu sīkdatnes vai atteikties no 

jebkādu sīkdatņu pieņemšanas. . Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs, iespējams, nevarēsiet 

lietot visas šī tīmekļa vietnes funkcijas. 

e)[Mēs izmantojam sīkdatnes,  lai identificētu Jūs turpmāko vietnes apmeklējumu 

laikā, ja Jums ir izveidots konts. Citādi katrā apmeklējuma reizē Jums būtu atkal 

jāielogojas.]. 

f)[Izmantotās zibatmiņas sīkdatnes nevāc Jūsu pārlūkprogramma, bet gan Jūsu 

zibatmiņas spraudnis. Mēs izmantojam arī HTML5 glabāšanas objektus, kuri tiek 

glabāti Jūsu mobilajā ierīcē. Šie objekti saglabā nepieciešamos datus neatkarīgi no Jūsu 

pārlūkprogrammas, un tiem nav automātiska beigu datuma. Ja Jūs nevēlaties, lai 

zibatmiņas sīkdatnes tiktu apstrādātas, Jums ir jāuzstāda atbilstoša pievienojumierīce, 

piemēram, "Better Privacy" pārlūkprogrammai Mozilla Firefox. 

(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) vai Adobe Flash Killer 

Cookie pārlūkprogrammai Google Chrome. Jūs varat novērst HTML5 glabāšanas 

objektu izmantošanu, izmantojot privāto režīmu Jūsu pārlūkprogrammā. Tāpat 

iesakām regulāri dzēst Jūsu sīkdatnes un pārlūkprogrammas vēsturi manuāli]. 

 

(3) Protams, Jūs varat apskatīt mūsu tīmekļa vietni arī bez sīkdatnēm. Interneta 

pārlūkprogrammas tiek regulāri iestatītas, lai pieņemtu sīkdatnes. Kopumā Jūs varat 

deaktivizēt sīkdatņu lietošanu jebkurā laikā, izmantojot Jūsu pārlūkprogrammas 

iestatījumus. Lūdzu, izmantojiet Jūsu interneta pārlūkprogrammas palīdzības funkcijas, 

lai uzzinātu, kā Jūs varat mainīt šos iestatījumus . Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no mūsu 

tīmekļa vietnes sadaļām var pienācīgi nedarboties vai vispār nedarboties, ja esat 

atslēguši sīkdatņu lietošanu. 

 



(4) Personas datu apstrādes juridiskais pamats saskaņā ar iepriekš minētajiem 

punktiem ir VDAR 6. pants 1. punkta (f) apakšpunkts. Mūsu interese, veicot datu 

apstrādi, ir padarīt iespējamu tīmekļa vietnes izmantošanu, nodrošinot tās darbības 

stabilitāti un drošību. Ja vien nav noteikts citādi, mēs saglabājam  personas datus tikai 

tiktāl, cik tas ir nepieciešams nosprausto mērķu sasniegšanai . 

 

(5) Ja mēs izmantosim nolīgtus pakalpojumu sniedzējus atsevišķu funkciju izpildei 

mūsu piedāvājuma ietvaros vai vēlēsimies izmantot Jūsu datus reklāmas mērķiem, mēs 

Jūs sīki informēsim par attiecīgajiem procesiem. Mēs arī nosakām noteiktus kritērijus 

glabāšanas periodam. 

 

3. E-pasta kontakti 

Ja Jūs sazināties ar mums (piemēram, izmantojot kontakta formu vai e-pastu), mēs 

saglabājam Jūsu datus, lai apstrādātu šo pieprasījumu, kā arī turpmākos jautājumus . 

Mēs dzēšam šajā sakarā radušos datus, kad to saglabāšana vairs nav nepieciešama, vai 

ierobežojam to apstrādi, ja pastāv ar likumu noteikts datu saglabāšanas pienākums . 

Mēs turpinām saglabāt un izmantot  personas datus tikai, ja Jūs tam piekrītat vai arī tas 

ir atļauts ar likumu bez īpašas piekrišanas. 

 

4. Mūsu portāla lietošana 

 

(1) Ja jūs vēlaties lietot mūsu portālu, Jums ir jāreģistrējas, ievadot Jūsu e-pasta adresi, 

Jūsu izvēlēto paroli un brīvi nosakāmo lietotāja vārdu . Jums nav obligāti jālieto Jūsu 

vārds, var lietot arī pseidonīmu. Mēs izmatojam reģistrācijai tā dēvēto dubultā 

apstiprinājuma procedūru, proti, Jūsu reģistrācija netiks pabeigta, kamēr Jūs to 

nebūsiet apstiprinājuši, nospiežot uz saiti, kas tiks atsūtīta  apstiprināšanai uz Jūsu e -

pastu. Ja Jūsu piekrišana nav saņemta [24 stundu laikā], Jūsu reģistrācija tiks 

automātiski dzēsta no mūsu datu bāzes. Ir obligāti jāsniedz iepriekš minētie dati; visu 

papildu informāciju var sniegt brīvprātīgi, izmantojot mūsu portālu. 



(2) Ja Jūs lietojat mūsu portālu, mēs saglabājam Jūsu datus, kas ir nepieciešami līguma 

izpildei, tostarp informāciju par maksāšanas veidu, kamēr Jūs neizdzēšat savu pieeju. 

Turklāt mēs saglabājam datus, ko esat brīvprātīgi snieguši , uz laiku, kamēr Jūs lietojat 

šo portālu, ja Jūs šos datus nebijāt izdzēsuši jau iepriekš . Jūs varat pārbaudīt un mainīt 

visu informāciju aizsargātajā klienta zonā. Likumīgais pamats – VDAR 6. panta 1. daļas 

apakšpunkti (b) un (f). 

(3) Lai novērstu neatļautu piekļuvi Jūsu personas datiem, īpaši finanšu datiem, 

savienojums tiek kodēts, izmantojot TLS tehnoloģiju. 

 

5. Spraudņi 

 

Google Analytics 

a) Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, kas ir tīmekļa analītikas pakalpojums, 

kuru nodrošina Google, LLC. ("Google"). Google Analytics arī izmanto sīkdatnes, t.i., 

teksta datnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt, kā Jūs lietojat tīmekļa 

vietni. Sīkdatnes radītā informācija par to, kā Jūs lietojat šo tīmekļa vietni, parasti tiek 

pārsūtīta uz Google serveri ASV un tiek saglabāta tur. Tomēr, izmantojot IP 

anonimizāciju  tīmekļa vietnē, Google saīsinās Jūsu IP adresi Eiropas Savienības 

dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomiskās Zonas līguma dalībvalstīs . Tikai izņēmuma 

gadījumos pilna IP adrese tiek pārsūtīta uz ASV esošu Google serveri un tiks tur 

saīsināta.  

b) Mūsu uzdevumā Google lietos šo informāciju, lai analizētu, kā Jūs lietojat tīmekļa 

vietni, sastādot atskaites par tīmekļa vietnes aktivitāti un sniedzot mums citus 

pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes aktivitāti un interneta lietošanu.  

c) Google nesasaistīs Jūsu pārlūkprogrammas pārsūtīto IP adresi ar jebkādiem citiem 

datiem, kas ir Google rīcībā. Google var nodot šo informāciju arī trešajām personām, 

kad to pieprasa likums, vai kad trešās puses apstrādā šo informāciju Google uzdevumā.  



d) Jūs varat jebkurā laikā izdzēst Jūsu  datorā izvietotas sīkdatnes, atverot attiecīgu 

izvēlnes sadali Jūsu internet pārlūkprogrammā vai izdzēšot sīkdatnes Jūsu cietajā 

diskā. Lai uzzinātu vairāk, skatieties Palīdzības izvēlni interneta pārlūkprogrammā.  

e) Jūs varat atteikties no sīkdatņu lietošanas, izvēloties attiecīgus iestatījumus savā 

pārlūkprogrammā; tomēr informējam, ka šajā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet 

pilnībā izmantot šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Jūs varat arī liegt Google pārsūtīt 

sīkdatnes ģenerētos datus par to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni (tajā skaitā Jūsu IP 

adresi), un apstrādāt šos datus, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas 

spraudni, kas ir pieejams šeit: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

f) Papildu informācija ir pieejama šeit  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Mēs vēlamies atzīmēt, ka kods 

"_anonymizeIp();"tiks pievienots Google Analytics šajā tīmekļa vietnē, lai garantētu IP 

adrešu anonīmu vākšanu (tā saucamā IP maskēšana). 

 

Google Maps 

Šī tīmekļa vietne lieto Google Maps aplikāciju programmēšanas interfeisu, lai vizuāli 

demonstrētu ģeogrāfisko informāciju. Kad tiek lietota Google Maps, Google arī ievāc, 

apstrādā un izmanto datus par to, kā apmeklētāji izmanto kartes funkcijas. Jūs varat 

atrast vairāk informācijas par Google datu apstrādi Google Privātuma politikā. Tur Jūs 

varat arī nomainīt Jūsu personas datu aizsardzības iestatījumus Datu aizsardzības 

centrā. 

 

Google Web Fonts 

Google Fonts izmanto, lai uzlabotu dažādas informācijas vizuālo prezentāciju  šajā 

tīmekļa vietne. Tīmekļa fonti tiek pārsūtīti uz pārlūkprogrammas kešatmiņu, kad lapa 

tiek izsaukta, lai varētu tos izmantot demonstrēšanai . Ja Jūsu pārlūkprogramma 

neatbalsta Google Web Fonts vai liedz tiem pieeju, teksts tiks demonstrēts 

noklusējuma fontā. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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Dati, kas tika iesniegti saistībā ar lapas apmeklējumu, tiek sūtīt i uz īpašiem resursu 

domēniem, tādiem kā fonts.googleapis.com vai fonts.gstatic.com. Tie nav saistīti ar 

datiem, kas var tikt ievākti vai izmantoti saistībā ar autentificētu Google pakalpojumu 

vienlaicīgu izmantošanu. 

Jūs varat iestatīt Jūsu pārlūkprogrammu tā, lai fonti netiktu lejupielādēti no Google 

serveriem (piemēram, uzstādot tādas pievienojumierīces kā  NoScript vai Ghostery 

pārlūkprogrammai Firefox.) Ja Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta Google Fonts vai Jūs 

bloķējat pieeju Google serveriem, teksts tiks parādīts sistēmas noklusējuma fontā. 

 

Vimeo 

Šī tīmekļa vietne izmanto spraudņus no ASV kompānijas Vimeo, LLC, (555 West 18th 

Street, New York, New York 10011, ASV). Tā rezultātā logfailu informācija var tikt 

pārraidīta no mūsu tīmekļa vietnes uz Vimeo. Vimeo serveris atrodas ASV, līdz ar to tas 

automātiski saglabā informāciju (“log data”), tajā skaitā informāciju, ko Jūsu 

pārlūkprogramma nosūta uz tīmekļa vietni, kad Jūs to apmeklējat, vai informāciju, ko 

nosūta Jūsu mobilā aplikācija, kad Jūs to lietojat. Šie dati var ietvert Jūsu IP adresi, 

tīmekļa vietnes adresi, kuru Jūs apmeklējāt un kura izmanto  Vimeo funkcijas,  

pārlūkprogrammas tipu un iestatījumus, Jūsu pieprasījuma datumu un laiku, 

informāciju par to, kā Jūs izmantojat Vimeo, un sīkdatnes. 

Jūs varat atrast vairāk informācijas par datu vākšanu, par to, kā Vimeo izvērtē vai 

apstrādā Jūsu datus, un Jūsu tiesībām saistībā ar to, Vimeo Privātuma politikā: 

http://vimeo.com/privacy.  

  

Sociālie spraudņi  

Mūsu tīmekļa vietnē sociālos spraudņus izmanto sociālie tīkli.  

Lai pastiprinātu Jūsu datu aizsardzību, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, spraudņi nav 

neierobežoti, un tie tiek integrēti lapā, izmantojot HTML saiti ("Shariff risinājums" no 

c't). Šī integrācija nodrošina, ka nekāds savienojums netiek nodibināts ar attiecīgā 

sociālā tīkla nodrošinātāja serveriem,  kad tiek izsaukta viena no mūsu tīmekļa vietnes 

http://vimeo.com/privacy


lapām, kas ietver šādus spraudņus. Nospiediet vienu no pogām, un Jūsu 

pārlūkprogrammā atvērsies jauns logs un izsauks attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lapu, 

kurā Jūs varat (ja tas ir nepieciešamas pēc Jūsu login datu ievadīšanas)  nospiest, 

piemēram, Share pogu.  

Informācija par to, kādiem mērķiem, kādā apjomā datu vākšanu, tālāko apstrādi un 

izmantošanu savās lapās veic nodrošinātāji, kā arī par Jūsu attiecīgajām tiesībām un 

iestatījumu variantiem Jūsu privātuma aizsardzībai ,ir atrodama sekojošu nodrošinātāju 

aizsardzības informācijā: 

XING AG (Dammtorstr. 30 - 20354 Hamburg - Vācija) 

LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Cmūsut - Mountain View - CA 94043 - ASV) 

facebook Inc. (1601 p. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV) 

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ASV) 

Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ASV) 

 

7. Jūsu datu privātuma tiesības 

Mēs labprāt  informēajm Jūs par  tiesībām saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības 

regulu:  

 

Tiesības uz piekļuvi  

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai ar Jums saistītie dati  tiek apstrādāti, 

un pieprasīt informāciju par šiem datiem  saskaņā ar VDAR 15. pantu. 

 

Tiesības uz labošanu 

Saskaņā ar VDAR 16. pantu Jums ir tiesības pieprasīt, lai ar Jums saistītie dati, kas ir 

neprecīzi, tiktu papildināti vai laboti.  

 

Tiesības uz dzēšanu 

Saskaņā ar VDAR 17. pantu Jums ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgie dati varētu tikt 

izdzēsti gadījumā, ja nepastāv juridisku pienākumu, kas ierobežo to dzēšanu.   



 

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu 

Jūs varat pieprasīt apstrādes ierobežošanu saskaņā ar 18. pantu 

 

Tiesības uz datu pārnesamību 

Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt datus, kas mums tika sniegti saskaņā ar VDAR 20. 

pantu, kā arī papildus pieprasīt to pārsūtīšanu citiem apstrādātājiem.  

 

Tiesības iebilst  

Jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret tālāko apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu. 

 

Tiesības uz atsaukšanu 

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā saskaņā ar VDAR 7. panta 3. daļu,  

kas būs spēkā nākotnē. 

 

Tiesības brīdināt uzraudzības iestādi 

Saskaņā ar VDAR 77. pantu Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentai uzraudzības 

iestādei. 

 

8. Ziņošanas sistēma 

PHOENIX Grupa jeb PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG, kā arī tās saistītie 

uzņēmumi, atbilstoši §§ 15ff AktG, ir izveidojusi ziņošanas sistēmu internetā, kuras 

mērķis ir nodrošināt darbiniekiem, biznesa partneriem, klientiem un trešajām 

personām vienkāršu sistēmu, lai ziņotu ar starpgadījumiem vai problēmām, kas saistīti 

ar datiem. Šie ziņojumi tiek uztverti nopietni, tiek regulāri izskatīti un  izmantoti, lai 

uzlabotu personas datu aizsardzību.   

 

Jūs varat piekļūt šim ziņošanas rīkam jebkurā laikā: 

https://phoenixgroup-databreach.integrityplatform.org/ 

https://phoenixgroup-databreach.integrityplatform.org/


Lai sīkāk izskaidrotu ziņošanas sistēmas darbības pamatprincipus, esam sagatavojuši 

atbildes uz virkni biežāk uzdoto jautājumu: 

 

Kad man jāziņo par pārkāpumu? 

PHOENIX Grupas pienākums ir brīdināt uzraudzības iestādi 72 laikā pēc tam, kad tai 

kļuva zināms par pārkāpumu, tādēļ par visiem šādiem gadījumiem ir jāziņo 

nekavējoties, izmantojot tiešsaistes ziņošanas rīku . 

Par kādiem personas datu pārkāpumiem  būtu jāziņo un kādā veidā to darīt? 

Par visiem personas datu pārkāpumiem  jāziņo Datu aizsardzības komandai ar 

tiešsaistes ziņošanas rīka palīdzību.  

Kas ir personas datu pārkāpums ? 

Personas datu pārkāpums ir jebkurš notikums, kas izraisījis  vai varētu izraisīt nejaušu 

vai tīšu personas datu (elektroniskā vai papīra formātā) pazušanu vai iznīcināšanu, vai  

neatļautu  piekļuvi datiem (piemēram, pārnēsajamā datora, viedtālruņa, papīra 

dokumentu, priekšrakstu zādzība). 

Kas notiek pēc tam, kad iesniedzu ziņojumu? 

Datu aizsardzības komanda izskatīs ziņojumu par pārkāpumu un sazināsies ar Jums, lai 

iegūtu papildu informāciju, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu Jums veikt 

nepieciešamās darbības pēc  pārkāpuma . 

9. Vispārējie komentāri  

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu paziņojumu par datu privātumu. Tas var būt 

nepieciešams tehnisku uzlabojumu dēļ. Tādēļ mēs lūdzam Jūs ik pa brīdim ieskatīties  

paziņojumā par datu privātumu, lai piemērotu spēkā esošo versiju . 

 

Vai Jums ir vēl jautājumi vai Jūs uztraucaties par saviem personas datiem, lūdzu, 

sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.  

 

Pēdējās pārbaudes un atjaunināšanas datums: 2018. gada maijs 
 


