Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma atrunu, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.
Kāda veida informāciju mēs no jums ievācam
Mēs varētu no jums ievākt sekojošus personas datus:
•
•
•
•

identifikācijas datus (vārds, uzvārds);
kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);
dzimumu un dzimšanas datumu;
nodarbošanās veidu.

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi
Dati nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu piedalīšanos konkursā un izpildītu obligātās Eiropas Savienības
un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu
piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:
•
•
•

lai sniegtu atbildes uz jebkādiem jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu
komunikāciju;
lai informētu jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu jūs
interesēt;
statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums pasākumu plānošanai.

Bērni
Ja jūs piesakāt dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem), mēs apstrādāsim datus par bērnu
un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.
Datu uzglabāšanas laiks
Mēs glabāsim jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:
•
•

aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;
izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Parasti mēs glabāsim jūsu datus desmit gadus no jūsu pēdējās dalības konkursā.
Datu nodošana
Ņemot vērā jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot jūsu datus fiziskām un juridiskām
personām (datu apstrādātājiem), lai mūsu vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, sveiktu
konkursa uzvarētājus, publicēt uzvarētāju vārdus konkursa interneta vietnē u.tml.).
Mēs varam nodot jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet
ne tikai:
•
•

zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu interešu aizstāvības
gadījumos;
tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien jūs tam neesat piekrituši.
Datu drošība
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Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus
tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi.
Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.
Datu piekļuve un labošana
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves
tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas
varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt
savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz SIA Nords Porter
Novelli, Brīvības iela 40-34, LV 1050, vai e-pastu letters@porternovelli.lv.
Iebildumi pret datu izmantošanu
Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst
atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu
apstrādei, kurai tā sniegta.
Jebkādas uzziņas vai jautājumi par jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu
letters@porternovelli.lv.
Datu pārnesamība
Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot jūsu vajadzības, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs
esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.
Tiesības iesniegt sūdzības
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot
izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā SIA Nords Porter Novelli, Brīvības iela 40-34, LV 1050, vai
izmantojot e-pastu letters@porternovelli.lv.
Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji
tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku
informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.
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