Privātuma politika
Šī mājaslapa pieder SIA “KarLiz”, reģistrācijas numurs 40203380906, juridiskā adrese
Pārbrauktuves iela 9A-24, Ikšķile, Ogres novads, e-pasts info@carlosbugs.com. Šī privātuma
atruna nosaka to, kā Carlos' Bugs apstrādā jūsu personas datus.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo privātuma atrunu, lai saprastu, kādēļ dati tiek apzināti un kā tie tiek
izmantoti.

Kāda veida informāciju mēs apzinām
Mēs varētu apzināt sekojošus personas datus:
Neidentificējamus datus, ko spējīgs iegūt Google Analytics (aptuvena lokācija, ierīce, valodas
izvēle, uzturēšanās ilgums lapā).

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi
Atsevišķi dati var tikt apzināti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm
šādos nolūkos:
Statistikas vajadzībām, lai analizētu lapas apmeklējuma rādītājus.

Datu uzglabāšanas laiks
Mēs glabāsim jūsu neidentificējamos datus nenosakāmu laika periodu, lai analizētu lapas
apmeklējuma statistiku gadu un mēnešu griezumā.

Datu nodošana
Mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien jūs tam neesat
piekrituši. Ja esat tam piekrituši, dati tiks ievākti Google Analytics platformā.

Datu drošība
Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā pie SIA “Dualnode”,
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. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz e-pastu
info@carlosbugs.com.

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
info@carlosbugs.com.

Datu aizsardzība Carlos'Bugs mājas lapā
Carlos'Bugs mājas lapas apmeklētāju datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā
esošajiem normatīviem aktiem.
Mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai uzlabotu mājas
lapu, analizējot lietotāju paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina informāciju, piemēram, par tīmekļa
vietnes apmeklētāju skaitu un lietotāju apmeklētajām lapas sadaļām, un kopējo laiku, kas
pavadīts mājas lapā. Visa ar _ga un _gat sīkdatnēm savāktā informācija no visiem lietotājiem
tiek apkopota un apstrādāta anonīmi. Atsevišķi apmeklētāji netiek identificēti. Sīkdatne _ga
beidz darboties pēc diviem gadiem, bet sīkdatne _gat pēc desmit minūtēm.

Tiesības iesniegt sūdzību
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums,
lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā, izmantojot e-pastu info@carlosbugs.com.
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.

