Privātuma politika
Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 5. oktobris
VET2B Partner Consortium ("mūs", "mēs", vai "mūsu"”) ir elektroniska
pakalpojuma sniedzējs, kas uztur mājaslapu https://www.vet2b.eu ("VET2B Interneta
portāls").
Šī lapa jūs informē par mūsu politiku attiecībā uz personīgo datu vākšanu,
izmantošanu un izpaušanu brīdī, kad izmantojat VET2B mājaslapu, kā arī par
izvēlēm, kas saistītas ar šiem datiem.
Mēs izmantojam jūsu datus, lai nodrošinātu pakalpojumus un pilnveidotu VET2B
mājaslapu. Izmantojot VET2B mājaslapu, jūs piekrītat jūsu datu vākšanai un
izmantošanai saskaņā ar šo politiku. Ja šajā privātuma politikā nav noteikts citādi, šajā
privātuma politikā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā lietošanas noteikumos,
kas atrodami sekojošajā adresē: https://www.vet2b.eu/legal .

Datu pārvaldnieks
Elektroniskā pakalpojuma sniedzējs reizē ir arī savu kientu datu pārvaldnieks.
Tas nozīmē, ka, ja jums mūsu mājaslapā ir reģistrēts lietotāja konts, mēs apstrādājam
tādus jūsu datus kā: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, uzņēmuma
nosaukums, skolas nosaukums, IP adrese.
Elektroniskais pakalpojumu sniedzējs ir arī to personu administrators, kas
abonējuši biļetenu un e-pasta paziņojumus.

Privātie dati tiek apstrādāti sekojoši:
a) saskaņā ar noteikumiem par personas datu aizsardzību;
b) saskaņā ar īstenoto privātuma politiku;
c) tādā apjomā un nolūkā, kāds nepieciešams, lai izveidotu, pārveidotu
vai izmainītu līguma saturu, izbeigtu līgumu un atbilstoši īstenotu
elektroniski sniegtos Pakalpojumus;
d) tādā apjomā un nolūkā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu likumīgās
intereses (likumīgos mērķus), un apstrāde nav pretrunā ar datu subjekta
tiesībām un brīvībām;
e) tādā apjomā un nolūkā, kas atbilst jūsu izteiktajai piekrišanai, ja,
piemēram, esat abonējis biļetenu.
Katram datu subjektam (ja esam viņu administrators) ir tiesības piekļūt datiem, labot,
dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības
iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei.
Sazināties ar personu, kas uzrauga personas datu apstrādi elektroniskā pakalpojumu
sniedzēja organizācijā, ir iespējams pa e-pastu: contact@vet2b.eu

Mēs paturam tiesības apstrādāt jūsu datus pēc Līguma izbeigšanas vai piekrišanas
atsaukšanas tikai tad, ja rastos nepieciešamība iesniegt prasību tiesā vai ja valsts, ES
noteikumi vai starptautiskās tiesību normas uzliek mums pienākumu saglabāt datus.
Elektroniskajam pakalpojumu sniedzējam ir tiesības dalīties ar lietotāja personas
datiem ar organizācijām, kas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir pilnvarotas
piekļūt šiem datiem (piemēram, tiesībsargājošās iestādes).
Personas datu dzēšana var notikt tad, ja tiek atsaukta piekrišana vai tiek iesniegta
juridiski pamatota pretenzija par personas datu apstrādi.
Elektronisko pakalpojumu sniedzējs personas datus nodod vienīgi tām organizācijām,
kas ir pilnvarotas šo datus iegūt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
Personas datus apstrādā tikai mūsu pilnvarotas personas vai arī tiesībsargājošās
iestādes.

Informācijas ievākšana un izmantošana
Lai nodrošinātu un uzlabotu VET2B mājaslapu un tās darbību, mēs ievācam dažāda
veida informāciju dažādiem mērķiem.

Ievāktās informācijas veidi
Personas dati
VET2 mājaslapas lietošanas laikā mēs varam lūgt sniegt mums noteiktu personu
identificējošu informāciju, kas var tikt izmantota saziņai ar jums , kā arī ar mērķi jūs
identificēt. „Personas dati”). Personu identificējošā informācija var ietvert sekojošo,
bet ne tikai:







E-pasta adresi;
Telefona numuru;
Vārdu un uzvārdu;
Organizācijas nosaukumu;
Adresi, valsti, apgabalu, pasta indeksu, pilsētu;
Sīkfailus un lietošanas datus.

Lietošanas dati
Mēs arī varam ievākt informāciju par to, kā tiek piekļūts VET2 tīmekļa portālam un
kā tas tiek izmantots („Lietošanas dati”). Šie lietošanas dati var ietvert tādu
informāciju kā jūsu datora interneta protokola adrese (t.i. IP adresi),
pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas versija, jūsu apmeklētās lapas VET2B
mājaslapā, jūsu apmeklējuma laiks un datums, laiks, kuru pavadījāt šajās lapās, ierīču
unikālais identifikators un citi diagnostikas dati.

Izsekošanas & sīkfailu dati

Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu darbībai
VET2B mājaslapā un iegūtu noteiktu informāciju.
Sīkfaili ir faili ar mazu datu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālu identifikācijas
numuru. Sīkfaili tiek sūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu no mājaslapas un tie tiek
saglabāti jūsu ierīcē. Izmantotās izsekošanas tehnoloģijas ir signāli, birkas un skripti,
lai apkopotu un izsekotu informāciju, kā arī uzlabotu un analizētu VET2B mājaslapu
un tās mijiedarbību ar lietotājiem, kas saistīti ar elektroniskajiem pakalpojumiem, ko
sniedz VET2B mājaslapa.
Jūs varat iestatīt savā pārlūkprogrammā iespēju neizmantot sīkfailus vai arī paziņot
par sīkfailu saņemšanu. Tomēr atsakoties no sīkfailiem, iespējams, ka jūs nevarēsiet
izmantot dažas VET2B mājaslapas sadaļas.
Mūsu izmantoto sīkfailu piemēri:
● Sesijas sīkfaili. Mēs izmantojam sesijas sīkfailus, lai uzturētu VET2B
mājaslapu.
● Preferences sīkfaili. Mēs izmanotjam preferences sīkfailus, lai atcerētos jūsu
izvēles attiecībā uz dažādiem iestatījumiem.
● Drošības sīkfaili. Mēs izmantojam drošības sīkfailus drošības nolūkiem.
● Statistikas sīkfaili. Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai iegūtu informāciju par
mājaslapas izmantošanu.

Datu izmantošana
VET2B projekta konsorcijs izmanto ievāktos datus dažādiem mērķiem:








Lai nodrošinātu VET2B mājaslapas darbību;
Lai jūs informētu par izmaiņām VET2B mājaslapā;
Lai ļautu jums izmantot VET2B mājaslapas interaktīvās funkcijas, kad jūs to
vēlētos darīt;
Lai nodrošinātu klientu apkalpošanu un sniegtu viņiem atbalstu;
Lai nodrošinātu analīzi un noderīgu informāciju, lai mēs varētu pilnveidot
VET2B mājaslapu;
Lai uzraudzītu VET2B mājaslapas izmantošanu;
Lai atklātu, novērstu un risinātu tehniskas problēmas.

Datu pārnešana


Jūsu informācija, tostarp personas dati, var tikt pārsūtīti uz Portugāli, Franciju,
Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu, un tā var tikt uzglabāta datoros,
kas atrodas ārpus jūsu apgabala, valsts vai atrodas citas valsts jurisdikcijā, kur
datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu jurisdikcijas.





Ja izvēlēsieties mums sniegt informāciju, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs pārsūtam
datus, tostarp personas datus, trešo personu elektronisko pakalpojumu
sniedzēju valstīm un datu apstrādi veicam tur.
Jūsu piekrišana šai privātuma politikai, kurai seko jūsu sniegtā informācija,
apliecina jūsu piekrišanu šim pārsūtījumam.
VET2B projekta konsorcijs veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai
nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo privātuma
politiku, un jūsu personas dati netiek pārsūtīti uz kādu citu organizāciju vai
valsti, ja vien nav veikta atbilstoša kontrole, kas nodrošinās Jūsu datu un
personas informācijas drošību.

Datu izpaušana
Juridiskās prasības







VET2B partneru konsorcijs var atklāt jūsu personas datus, godprātīgi uzskatot,
ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai:
izpildītu juridiskas saistības;
aizsargātu un aizstāvētu VET2B partneru konsorcija tiesības vai īpašumu;
novērstu vai izmeklētu iespējamo pārkāpumu saistībā ar VET2B mājaslapu;
aizsargātu VET2B mājaslapas lietotāju vai sabiedrības drošību;
aizsargātu pret juridisko atbildību.

Datu drošība
Jūsu datu drošība mums ir svarīga, taču jums jāatcerās, ka neviena metode, kurā tiek
veikta datu pārsūtīšana izmantojot internetu, vai jebkāda veida elektroniskā
uzglabāšana, nav 100% droša. Tā kā mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus
līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to pilnīgu drošību.

Elektronisko pakalpojumu sniedzēji
Mēs varam iesaistīt trešo pušu uzņēmumus un privātpersonas, lai sekmētu VET2B
mājaslapas ("Elektronisko pakalpojumu sniedzēju") darbību, lai mūsu vārdā sniegtu
pakalpojumu, lai sniegtu pakalpojumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, vai
palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantota VET2B mājaslapa.
Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personas datiem tikai tādēļ, lai mūsu vārdā
veiktu šos uzdevumus, un šīm personām ir aizliegts nodot vai izmantot šos datus
citiem mērķiem.

Pasta pakalpojumi


Mailchimp
Mailchimp ir mārketinga automatizācijas platforma un e-pasta mārketinga
pakalpojums. Platforma ir tās operatora, American company Rocket Science
Group, tirdzniecības nosaukums.

Plašākai informācijai par Mailchimp privātuma politiku, lūdzu apmeklējiet
Mailchimp privātuma & noteikumu mājaslapu: https://mailchimp.com/legal/


Campayn
Campayn ir e-pasta mārketinga pakalpojums. Šo platformu administrē tās
operators, Kanādā, Toronto bāzētais uzņēmums Campayn.
Sīkākai informācijai par Campayn privātuma politiku, lūdzu apmeklējiet
Campayn privātuma & noteikumu mājaslapu: https://www.campayn.com/legal

Analītika
Mēs varam izmantot trešo personu elektronisko pakalpojumu sniedzējus, lai
uzraudzītu un analizētu VET2B mājaslapas izmantošanu.


Google Analytics
Google Analytics ir mājaslapas analītikas instruments, ko piedāva Google.
Google Analytics izseko un ziņo par tīmekļa vietnes izmantošanu. Google
izmanto ievāktos datus, lai izsekotu un uzraudzītu VET2B mājaslapas
izmantošanu. Google Analytics ar šiem datiem dalās ar citiem Google
pakalpojumiem. Google var izmantot ievāktos datus, lai kontekstualizētu un
personalizētu sava reklāmas tīkla reklāmas.
Jūs varat atteikties no tā, ka jūsu darbība VET2B mājaslapā ir pieejama
Google Analytics, jūs to varat panākt instalējot Google Analytics atteikšanās
pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu. Šī pievienojumprogramma neļauj
Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js un dc.js) dalīties ar
informāciju par jūsu VET2B mājaslapas apmeklējumiem ar Google Analytics.
Plašākai informācijai par Google privātuma politiku, lūdzu apmeklējiet
Google privātuma & noteikumu mājaslapu:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Mūsu pakalpojums var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras neatrodas mūsu
pārvaldībā. Ja jūs nospiežat uz trešās personas saites, jūs tiksiet novirzīts uz attiecīgo
trešās personas mājaslapu. Mēs iesakām jums pārskatīt katras jūsu apmeklētās tīmekļa
vietnes privātuma politiku.
Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu
saturu, privātuma politiku vai darbību.

Bērnu privātums
VET2B mājaslapa nav domāta personām, kas jaunākas par 18 gadiem ("bērniem").
Mēs apzināti nevācam personiski identificējamu informāciju no personām, kas
ir jaunākas par 18 gadiem. Ja Jūs esat bērna vecāks vai aizbildnis un esat
informēts, ka jūsu bērni ir devuši mums personas datus, lūdzu, sazinieties ar

mums. Ja mēs uzzināsim, ka esam savākuši personas datus no bērniem bez
vecāku piekrišanas, mēs šo informāciju noņemsim no mūsu serveriem.

Izmaiņas šajā privātuma politikā
Mēs laiku pa laikam varam atjaunot savu privātuma politiku. Mēs jūs informēsim par
jebkādām izmaiņām publicējot jauno privātuma politiku šajā lapā.
Pirms izmaiņu stāšanās spēkā un "spēkā stāšanās datuma" atjaunošanas šīs
konfidencialitātes politikas augšdaļā, mēs jūs informēsim pa e-pastu un / vai
ierakstot paziņojumu VET2B mājaslapā.
Ir ieteicams periodiski pārskatīt šo konfidencialitātes politiku, lai redzētu , vai
tajā nav veiktas kādas izmaiņas. Šīs konfidencialitātes politikas izmaiņas ir
stājušās spēkā, ja tās tiek publicētas šajā lapā.

Sazinies ar mums
Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:
● pa e-pastu: cotact@vet2b.eu

