Paziņojums par datu privātumu „Konfidencialitātes politika”

1. Ievads
Mēs esam uzņēmums Supplies Distributors SA, kura reģistrētā uzņēmējdarbības vieta ir
rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Beļģijā, kas reģistrēts Ljēžas Uzņēmumu
reģistrā (Liège Trade Registry) ar reģistrācijas numuru 208.795, PVN Nr.
BE 475.286.142.
”Personīgā informācija” vai “personīgie dati” tiek definēti kā jebkura informācija,
kas attiecas uz jums personīgi (neatkarīgi no tā, vai saistībā ar to esat identificēts
vai tikai identificējams), piemēram, jūsu vārds, e-pasta un pasta adrese.
Lūdzu, iepazīstieties ar šo Konfidencialitātes politiku, lai saprastu, kā mēs
izmantojam jūsu personīgo informāciju pēc tam, kad tā nonākusi mūsu rīcībā. Pirms
nododat mums savu personīgo informāciju, lūdzu, izlasiet šo Konfidencialitātes
politiku līdz galam. Lai pārlūkotu mūsu tīmekļa vietni, jums nav jāsniedz nekāda
personīgā informācija(*).
Ja jums rodas jautājumi par šo Konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar
mums pa e-pastu Dataprotection@olympus-europa.com.

Konfidencialitātes politika ik pa laikam var tikt mainīta. Šajā lapā ir redzamas
pēdējās izmaiņas. Ja šāda atjaunināšana tiek veikta, mūsu tīmekļa vietnē tiek
ievietots nepārprotams paziņojums, informējot jūs par izmaiņām. Jūs tiksiet
informēts par izmaiņām, kas saistās ar datu apstrādi, ar e-pastu, lūdzot jūsu
piekrišanu. Ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas netiek saņemta no
jums atbilde, tiek uzskatīts, ka esat devis savu atļauju veikt izmaiņas.
2. Kādā gadījumā mēs apkopojam personīgu informāciju?
Personīgo informāciju par jums mēs apkopojam, ja mūsu tīmekļa vietnē veicat šādas
darbības:
• reģistrējaties tīmekļa vietnē;
• pasūtiet preces vai pakalpojumus;
• iesniedzat jautājumus tiešsaistē;
• apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

3. Kādu personīgo informāciju no jums apkopojam?
Apkopotā personīgā informācija par jums iekļauj:
• vārds;
• pasta adrese;
• tālruņa numurs;
• e-pasta adrese;
• informācija par kredīt-/debetkarti;
• jebkura jūsu brīvprātīgi sniegta personīgā informācija un
• jūsu datora IP adrese, informācija par jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm un jūsu kā
lietotāja interesēm saskaņā ar šīs Konfidencialitātes politikas 7. un 9. sadaļu.
4. Kā mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju?
Kad jūs nododat mums iepriekš minēto personīgo informāciju, mēs to
izmantojam šādiem nolūkiem:
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• tīmekļa vietnes uzturēšana;
• jūsu pārlūkošanas iespēju uzlabošana;
• veicināt šajā tīmekļa vietnē pieejamo pakalpojumu izmantošanu;
• jūsu preču un pakalpojumu pasūtījumu apstrāde;
• sazināšanās ar jums par jūsu pasūtījumiem;
• paziņojumu un rēķinu nosūtīšana jums un jūsu veikto maksājumu saņemšana;
• informācijas par Olympus jaunākajām ziņām vai īpašiem piedāvājumiem, kuri jūs
varētu interesēt, nosūtīšana jums, ja vien neesat norādījis, ka nevēlaties šādu
informāciju. Šī informācija būs saistīta ar tiem pašiem vai līdzīgiem produktiem,
kurus esat iegādājies. Ja vairāk nevēlaties saņemt šādu informāciju, jebkurā laikā
varat nosūtīt mums e-pastu (e-pasts: Dataprotection@olympus-europa.com);
• atbildot uz jūsu iesniegtajiem jautājumiem.
5. Kam mēs nododam jūsu personīgo informāciju?
Mēs varam koplietot iegūto personīgo informāciju, kas apkopota, izmantojot tīmekļa
vietni, ar trešo pušu uzņēmumiem, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes darbību,
apstrādātu jūsu pasūtījumus un jautājumus vai citādi uzturētu klientu attiecības
mūsu starpā.
Jūsu personīgā informācija, kas iesniegta, reģistrējoties šajā tīmekļa vietnē, lai
iegādātos Olympus izstrādājumus, un dati, kas saistās ar jūsu tīmekļa vietnes
izmantošanu, tiks koplietota ar uzņēmumu Olympus Europa GmbH un jebkuru ar
to saistītajiem uzņēmumiem, lai tie varētu nosūtīt jums informāciju par saviem
izstrādājumiem, ja esat piekritis informācijas saņemšanai, atzīmējot atbilstošo
lodziņu. Šīs organizācijas darbojas elektronisko ierīču mazumtirdzniecības nozarē
un jums nosūtītā informācija attieksies tikai uz viņu izstrādājumiem.
Citādi mēs izpaudīsim personīgo informāciju tikai valsts varas un tiesībsargājošajām
iestādēm, mūsu uzņēmējdarbības pārņēmējiem vai saistībā ar jebkuru tiesvedību
vai iespējamiem tiesas procesiem, vai lai noteiktu, īstenotu un aizstāvētu savas
likumīgās tiesības (tostarp nodrošinot informāciju trešajām personām, lai novērstu
krāpšanu un samazinātu kredītrisku, kā to atļauj tiesību akti). Šādā gadījumā mēs
informēsim jūs par informācijas izpaušanu, minot iestādi, kurai esam atklājuši jūsu
personīgo informāciju.
6. Personīgās informācijas starptautiska pārsūtīšana
Tā kā internets ir globālā vide, interneta izmantošana, personīgās informācijas
apkopošana un apstrādāšana noteikti ir saistīta ar datu pārsūtīšanu starp dažādām
valstīm. Tāpēc, pārlūkojot tīmekļa vietnes un iesniedzot personīgo informāciju
mums, jūs atzīstat savas personīgās informācijas apstrādi, ko mēs veicam. Ja
dzīvojat Eiropas Savienībā, jūsu iesniegtā informācija var tikt pārsūtīta uz valstīm
(ieskaitot ASV), kurās nav datu aizsardzības likumu, kas būtu līdzvērtīgi Eiropas
Savienībā spēkā esošajiem. Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai mudinātu mūsu
ASV partnerus stingri ievērot Droša Patvēruma (Safe Harbour) principus, kas precizē
vadlīnijas, par kurām ir vienojusies Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis
attiecībā uz personīgo datu nodošanu.
7. Sīkdatnes un Web bāksignāli
Kad jūs apskatāt mūsu tīmekļa vietni, mēs varam saglabāt informāciju uz cietā diska
jūsu datorā "sīkfailu" veidā (būtībā neliels teksta vai viens GIF fails). Sīkdatnes ļauj
mums pielāgot tīmekļa vietnes jūsu interesēm un vēlmēm. Piemēram, sīkdatnē var būt
informācija par tīmekļa lappusēm, ko jūs esiet apmeklējis tīmekļa vietnē, ļaujot

2

mums pielāgot jūsu nākamo tīmekļa vietņu apmeklējumus. Taču sīkdatnes
nedot mums piekļuvi pārējai informācijai jūsu datorā.
Šī vietne izmanto Google Analytics – Google Inc. nodrošināto tīmekļa analīzes
pakalpojumu. Google Analytics izmanto “cookies” (sīkdatnes), kas ir teksta faili, kas
atrodas jūsu datorā, lai palīdzētu analizēt, kā lietotāji izmanto šo tīmekļa vietni.
Sīkdatņu radītā informācija par vietnes izmantošanu Google pārsūtīs un uzglabās
ASV.
Ja gadījumā uz šo vietni attiecas IP anonimizācija, jūsu IP adrese tiks saīsināta un
iekļauta Eiropas Savienības biedru zonā vai citi dalībnieki pie līguma par Eiropas
ekonomisko zonu. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese vispirms tiks pārsūtīta uz
Google serveri ASV un tur saīsināta. Šajā vietnē ir aktivizēta IP anonimizācija.

Google izmantos šo informāciju šīs tīmekļa vietnes operatora uzdevumā, lai
novērtētu kā jūs izmantojat šo vietni, sagatavotu atskaites par tīmekļa vietnes
aktivitāti vietnes operatoram un nodrošinot tam citus ar vietnes darbību un
tīmekļa izmantošanu saistītus pakalpojumus.
IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta Google Analytics pārziņā, netiks saistīta
ne ar kādu citu Google rīcībā esošu informāciju. Jūs varat atteikties no sīkdatņu
(“cookies”) izmantošanas izdarot attiecīgu izvēli jūsu pārlūkprogrammas
iestatījumos, tomēr atcerieties, ka tā rīkojoties jūs nevarēsiet pilnībā izmantot šīs
vietnes pilnu funkcionalitāti. Jūs arī varat izvairīties no Google Analytics izsekošanas
lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out pārlūka papildinājumu jūsu
esošajai tīmekļa pārlūkprogrammai:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu ļauj izdzēst sīkdatnes vai saņemt
brīdinājumu pirms sīkdatne tiek saglabāta jūsu datora cietajā diskā. Lūdzu, skatiet
savas pārlūkprogrammas instrukcijas vai palīdzības sadaļu, lai uzzinātu, kā to
izdarīt. Tomēr, ja jūs nolemjat atslēgt visas sīkdatnes, kuras mēs izvietojam jūsu
datorā, iespējams, ka nevarēsiet izmantot noteiktus pakalpojumus vai funkcijas
tīmekļa vietnē.
8. Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Tīmekļa vietne satur hipersaites uz tīmekļa vietnēm, kuras pieder un pārvalda
trešās personas. Šīm tīmekļa vietnēm ir savas Konfidencialitātes politikas un mēs
aicinām jūs iepazīties ar tām. Tās noteiks jūsu iesniegtās personīgās informācijas
izmantošanu šo tīmekļa vietņu apmeklējuma laikā. Mēs neuzņemamies nekādu
atbildību vai saistības par šo trešo personu tīmekļa vietņu konfidencialitātes politiku
un lēmums izmantot tās ir jūsu atbildība.
9. IP adreses
Mēs pētām apmeklētāju tendences un intereses, jo mēs esam ieinteresēti veiksmīgi
izplatīt informāciju, izmantojot tīmekļa vietnes. Mūsu serveris izveido informācijas
žurnālfailus, piemēram, jūsu tīkla interneta protokola (IP) adrese, kādas lapas ir pētītas
un jūsu apmeklējuma ilgums. Lai ģenerētu ziņojumus, kas palīdz mums izprast, kā
varam uzlabot jūsu tīmekļa vietņu pārlūkošanas iespējas, tiek izmantota analizēšanas
programmatūra. Šī informācija netiek izmantota, lai izveidotu jūsu personisko profilu.
Žurnālfaili tiek regulāri izdzēsti. IP adrese ir numurs, kuru jūsu interneta pakalpojumu
sniedzējs ir ģenerējis jūsu datoram, nodrošinot piekļuvi
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internetam. Parasti IP adrese mainās katru reizi, kad jūsu datorā tiek izveidots
savienojums ar internetu. Tomēr, ja jums ir platjoslas pieslēgums, ir iespējams, ka
IP adrese, kuras informāciju esam apkopojuši, var tik uzskatīta par
identificējamu. Tas varētu notikt tad, ja, izmantojot noteiktus platjoslas
savienojumus, jūsu IP adrese netiek mainīta un tā ir attiecināma uz jūsu personīgo
datoru. Mēs varam izmantot jūsu IP adresi, lai iegūtu kopējo informāciju par
lietošanu. Taču identificēt konkrēti jūs mēs varam, tikai tad, ja mums ir līdzekļi šo
IP adresi saistīt ar jums kā konkrētu lietotāju. Tam parasti ir nepieciešama piekļuve
papildu informācijai, kuru mēs nemeklējam.
10. Jūsu tiesības attiecībā uz personīgo informāciju
Jums ir tiesības pieprasīt mūsu rīcībā esošās jūsu personīgās informācijas kopiju,
lai varētu labot jebkuras šīs informācijas kļūdas un pieprasītu personīgās
informācijas dzēšanu. Lūdzu, sūtiet lūgumu datu aizsardzības nodaļas vadītajam uz
e-pastu (e-pasts: Dataprotection@olympus-europa.com). Mēs izskatīsim jūsu
jautājumus saskaņā ar prasībām, ko nosaka piemērojamie tiesību akti.
Turklāt jums jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret jūsu personīgās informācijas
izmantošanu. Lūdzu, informējiet mūs, izmantojot mūsu kontaktadresi vai iepriekš
norādīto e-pasta adresi.

2017. gada 07. aprīlis
SDSA
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