
 

 

 
Informācija par personu datu apstrādi, izmantojot sīkdatnes un citas 
tīmekļa tehnoloģijas 

Šo mājaslapu (“Mājaslapa”) uztur Auto 100 Latvijas filiāle ĀKF, K. Ulmaņa gatve 119,, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, ("AUTO 
100" vai "mēs") mājaslapas pakalpojumu nodrošināšanai lietotājiem ("lietotājs" vai "jūs").  

Informācija par personu datu apstrādi, izmantojot sīkdatnes un citas tīmekļa tehnoloģijas (“informācija” vai “paziņojums”), izskaidro, 
kā mēs apstrādājam jūsu personu datus, izmantojot tīmekļa tehnoloģijas.  Paziņojums ietver konkrēti, (i) kādas tīmekļa tehnoloģijas 
mājaslapa var izmantot, (ii) kādus personu datus mēs par jums apstrādājam, (iii) kā un kādiem mērķiem mēs izmantojam un 
apstrādājam šos datus, (iv) kam un kur mēs nododam šos datus, un (v) kā mēs aizsargājam šos datus, un kādas ir jūsu tiesības 
saistībā ar personu datu apstrādi. 

Mēs varam laiku pa laikam atjaunot šo paziņojumu.  Visas šī paziņojuma izmaiņas tiks publicētas mājaslapā, un materiālu izmaiņu 
gadījumā jūs tiksiet par to informēti. 

Kādas mājaslapas tehnoloģijas mēs varam izmantot: 
Mēs, kā arī atsevišķas trešās puses, kas nodrošina saturu, reklāmu vai citu mūsu mājaslapas funkcionalitāti, varam izmantot 
dažādas tehnoloģijas, lai iegūtu un apstrādātu datus, kad jūs apmeklējat mājaslapu, un tās var ietvert sīkdatnes un citas 
tehnoloģijas. 
 
Sīkdatnes 
Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek uzglabātas jūsu ierīcē un palīdz mums iegūt datus par jūsu aktivitātēm. Konkrēti sīkdatnes 
ļauj mums uzglabāt jūsu iestatījumus un atcerēties jūsu piekļuves datus, nodrošināt jums pielāgotu saturu un mārketinga 
komunikāciju, kā arī palīdz mums saprast, kura no mūsu mājaslapas daļām ir vispopulārākā, un ļauj mums analizēt 
mājaslapas darbību. Sīkdatnes var nākt no mums (“pirmās  puses sīkdatnes”) vai no trešajām pusēm, kuru pakalpojumus 
mēs izmantojam (“trešo pušu sīkdatnes”). 
 
Google Chrome:  
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lv  
 
Internet Explorer:  
https://support.microsoft.com/lv-lv/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  
 
Microsoft Edge:  
https://privacy.microsoft.com/lv-lv/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  
 
Mozilla Firefox (ENG):  
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
 
Opera (ENG):  
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
 
Safari(ENG):  
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US 
 
Ikreiz, kad jūs varat iestatāt savu pārlūku pieņemt visas sīkdatnes,  atslēdziet tās vai norādiet, kad tiks izsūtīta sīkdatne. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mājaslapa ir iestatīta darbam ar ieslēgtām sīkdatnēm, tāpēc dažas no mājaslapas funkcijām var 
nedarboties atbilstoši, ja sīkdatnes ir atslēgtas. 
 
IP adrese 
IP adrese ir unikāls numurs, kas i piešķirts jūsu datoram vai citai ierīcei, kas komunicē, izmantojot interneta protokolu. Katru 
reizi, kad tiek pārraidīti dati, nepieciešams zināt sūtītāja un saņēmēja IP adresi. 
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Pixel 
Pixel ir programmas kods, kas ļauj izsekot lietotājus un viņu uzvedību mājaslapās, kurās ir uzstādīts pixel. Tā var būt pamata 
sekošana līdzi tam, vai lietotājs ir apmeklējis mājaslapu, vai detalizēta sekošana darbībām, piemēram, produkta 
pievienošana grozam, produkta izvēle, formas nosūtīšana utt. Pixel var iesniegt iegūto informāciju trešajām pusēm, t.i. koda 
nodrošinātājam.  
Apstrādātie personu dati: 
 
 
Mājaslapa apstrādā sekojošas personu datu kategorijas un datus par jums: 
Mājaslapas izmantošana. Mēs varam apstrādāt datus par to, kā jūs lietojat mājaslapu, izmantojot datoru, telefonu vai citu 
ierīci, kurai ir piekļuve mājaslapai. Piemēram, mēs varam apstrādāt: 

● Ierīces dati: tehniskais modelis, unikālie ierīces identifikatori, MAC adrese, IP adrese, operētājsistēmas versija, 
ierīces iestatījumi; 

● Žurnāls: Mājaslapas izmantošanas laiks un ilgums, meklējumu dati un jebkāda informācija, kas uzglabājas 
sīkdatnēs, kas var unikāli identificēt jūsu pārlūku vai kontu; 

● Atrašanās vietas dati: Dati par jūsu atrašanās vietu, kas iegūti ar dažādām pozicionēšanas tehnoloģijām, 
piemēram, GPS, Wi-Fi piekļuves punkti vai citi sensori, kas var nodrošināt informāciju par tuvumā esošām ierīcēm; 

● Citi dati: Mēs varam izmantot datus par mājaslapas izmantošanu, ja jūs apmeklējat vai izmantojat trešo pušu lapas 
vai lietotnes, kuras sadarbojas ar mums, un datus par to, kā jūs mijiedarbojaties ar mājaslapas saturu. 

Mēs varam kombinēt iegūtos personu datus par jums un jūsu aktivitātēm ar citu informāciju, ko saņemam no publiski 
pieejamiem avotiem gadījumos, ko pieļauj likumi. 
Apstrādes mērķis un tā apraksts:  
Mēs apstrādājam un izmantojam jūsu personu datus sekojošiem mērķiem: 
 
Mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšana. Jūsu personu dati ļauj mums nodrošināt mājaslapas pamata funkciju darbību, 
piemēram, navigāciju, piekļuvi slēgtiem mājaslapas savienojumiem, ātrai tīmekļa satura izguvei, vai lietotāja autentifikāciju. 
Mājaslapa nevar pienācīgi darboties bez datu apstrādes, kas nepieciešami šim mērķim. 
Iestatījumu saglabāšana domēnā sesijas laikā vai uz pamatoti īsu periodu. Personu dati tiek izmantoti, lai uzlabotu 
lietotāja ērtības, uzglabājot datus par jūsu iestatījumiem, piemēram, valodas izvēle, reģions, ekrāna izšķirtspēja, sīkdatņu 
atļauja un citi. 
Lietotāja preferenču uzglabāšana starp mājaslapām. Personu dati tiek izmantoti, lai uzlabotu lietotāja ērtības, sasaistot 
mājaslapu datus ar iestatījumiem, piemēram, valodas izvēle, reģions, ekrāna izšķirtspēja, sīkdatņu atļauja un citi. 
Mājaslapas apmeklējuma uzskaite: Analītiskās pirmās puses sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzskaitītu apmeklējumu. Šādas 
sīkdatnes nesatur unikālu lietotāja identifikāciju. 
Statistika un lietotāju uzvedības analīze. Personu dati tiek izmantoti, lai veidotu statistiku, uzskaitītu un analizētu lietotāju 
uzvedību dažādās mājaslapās. Dati var tikt izmantoti anonīmu atskaišu veidošanai. Lietotāju var atrast, izmantojot konkrētas 
personu datu kombinācijas, kas tiek uzglabātas iekšējās datu bāzēs. 
Produktu mārketings un sasaiste ar sociālajiem tīkliem. Jūsu personu dati tiek izmantoti, lai informētu jūs par ŠKODA 
AUTO produktiem un pakalpojumiem, kā arī par trešo pušu saviesīgiem pasākumiem, notikumiem, sacensībām, jaunumu 
lapām, reklāmām, katalogiem. Daļa personu datu tiek izmantota, lai atlasītu augstākminēto vēstījumu mērķauditoriju. Jūsu 
personu dati tiek izmantoti arī, lai nodrošinātu to, ka mājaslapas ir savā starpā savienotas ar sociālajiem tīkliem un ar to 
saturu iespējams dalīties, izmantojot šos tīklus. 
Kā mēs apstrādājam jūsu datus: 
Personu datu apstrāde ietvers iegūšanu, uzglabāšanu uz datu nesējiem, atlasīšanu, izmantošanu, personu datu automātisku 
vai manuālu uzglabāšanu un dzēšanu, lai izpildītu augstāk minētos mērķus.  
Personu datu apstrādes nepieciešamība/brīvprātība: 
Mēs varam apstrādāt daļu no personu datiem, balstoties uz likumīgajām ŠKODA AUTO vai trešo pušu interesēm. Tas 
attiecas īpaši uz sīkdatnēm, kas tiek apstrādātas sekojošiem mērķiem:  

(i) mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšana,  
(ii) lietotāja preferenču uzglabāšana domēnā sesijas laikā un  
(iii) mājaslapas apmeklējuma uzskaite. 

Mēs apstrādājam jūsu personu datus citiem mērķiem tikai balstoties uz jūsu piekrišanu, personu datu sniegšana šādiem 
mērķiem ir brīvprātīga, tāpēc jums netiek lūgts sniegt šādus datus. Ja jūs neesat mums devuši piekrišanu, mēs 
neapstrādāsim jūsu personu datus šim mērķim. 
Apstrādes ilgums: 
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Attiecībā uz sīkdatnēm, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti, apstrāde tiek pabeigta līdz ar sesijas 
beigām. Gadījumā ar sīkdatnēm, kas tiek izmantotas, lai uzglabātu lietotāju preferences domēnā sesijas laikā vai uz pamatoti 
īsu periodu, apstrāde ir balstīta uz likumīgu interesi, tās tiek apstrādātas 6 mēnešus pēc pēdējās lietotāja sesijas beigām.  
Gadījumā, ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu atļauju, personu dati tiek apstrādāti uz laiku, kas ir norādīts 
piekrišanas paziņojumā vai līdz šādas piekrišanas atsaukšanai. 
Apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus: 
Pamatotos gadījumos mēs varam padarīt sniegtos un iegūtos personu datus pieejamu citām pusēm, kas konkrēti ir: 
mārketinga aģentūras, grupu uzņēmumi, analītisko un statistikas pakalpojumu sniedzēji  
 
Google Analytics 
Šī mājaslapa izmanto Google Analytics, kā darbību nodrošina Google, Inc. (“Google”), kas izmanto sīkdatnes, lai analizēt, kā 
lietotāji izmanto šo mājaslapu. Konkrēti mājaslapa izmanto sekojošus moduļus:  
 
Google Analytics - konta statuss un veiktspējas pārraudzība, mērķauditorijas kopsavilkums, aktīvie lietotāji, lietotāju pētnieki, 
analīzes auditorija, apmeklētāju kvalitāte, reklāmguvumu varbūtība, salīdzināšanas pārskati, demogrāfiskie dati un intereses, 
lietotāju plūsmas pārskats, AdWords pārskati; 
 
DoubleClick Digital Marketing - Doublecklick Campaign Manager integrācija, atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu 
aktivizēšana analītikā, satura mārketinga optimizācija, meklētājprogrammu mārketinga optimizācija, interneta ātrums; 
 
AdSense - AdSense analīzē, satura grupā, vietnes meklēšanā, notikumos, uzvedības plūsmas pārskatā, mērķu izveidošanā 
un pārvaldībā, mērķa plūsmā, attiecināšanā, ieguves pārskatos, lietotāju uzvedībā. 
 
Informācija, ko ģenerē sīkdatne par mājaslapas izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi) var tikt nodota un uzglabāta serveros 
Amerikas Savienotajās Valstīs. 
Google izmantos šo informāciju mājaslapas lietošanas novērtēšanas nolūkos, lai radītu atskaites par šādu izmantošanu tās 
operatoram, un lai nodrošinātu citus pakalpojumus, kas saistīti ar mājaslapas aktivitātēm vai interneta lietošanu kopumā. 
Google var arī nodot šo informāciju trešajām pusēm, ja to pieprasa likums vai ja šīs trešās puses apstrādā informāciju 
Google mērķiem. Jūs varat atslēgt sīkdatņu izmantošanu mājaslapā, kā aprakstīts augstāk, vai mainot attiecīgos iestatījumus 
savā pārlūkā, bet, ja jūs to izdarāt visiem sīkdatņu veidiem, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs mājaslapas nodrošinātās 
funkcijas. 
Lai iegūtu vairāk informācijas par Google Analytics un personu datu privātumu, skatiet 
http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.  
 
Facebook 
Šī mājaslapa izmanto analītiskās sīkdatnes, pixel un citas tehnoloģijas, ko nodrošina Facebook, Inc. (“Facebook”), kas ļauj 
iegūt vai izgūt informāciju no mājaslapas un citām interneta lapām, bet šo informāciju var izmantot Facebook, lai nodrošinātu 
reklāmu statistikas uzkaiti un plānošanu. 
Atsaucot piekrišanu sīkdatņu ievākšanai mājaslapā vai atslēdzot sīkdatņu ievākšanu pārlūkā, jūs varat pārtraukt Facebook 
informācijas iegūšanu un izmantošanu, bet, ja jūs tā izdarīsiet visiem sīkdatņu veidiem, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot šīs 
mājaslapas funkcijas. 
Citas puses 
Jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, Čehijas policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm 
nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros. 
Personu datu avots:  
Tieši no jums. 
Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm: 
Saistībā ar apstrādi, jūsu personu dati var tikt nodoti sekojošām trešajām valstīm, t.i. valstīm, kas nav Eiropas Ekonomiskajā 
zonā.  
Saistībā ar Google Analytics un/vai analītisko sīkdatņu un citu tīmekļa tehnoloģiju izmantošanu, kā aprakstīts augstāk no 
Facebook puses, jūsu personu dati var tikt nodoti serveriem, kas atrodas Amerias Savienotajās Valstīs. Šāda nodošana ir 
tiesiski pieņemama, balstoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par personu datu pienācīgu aizsardzību un pienācīgu trešo 
pušu sertifikāciju atbilstoši privātuma vairogam, t.i. apvienotam Eiropas Komisijas un Amerikas Savienoto Valstu tiesiskajam 
instrumentam, kas nodrošina pietiekošu personu datu aizsardzības līmeni personu datu nodošanai ASV, kā tas norādīts 
atbilstošajos Eiropas Komisijas lēmumos. Datu apstrāde, balstoties uz šādu nodošanu, neprasa citu tiesisko prasību 
ievērošanu. 
 
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet http://www.skodalatvia.lv/other1/privacy-policy 
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Automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz personu datiem, kas var radīt tiesiska vai cita svarīga rakstura 
bažas: 
Šīs apstrādes ietvaros, automatizēta lēmumu pieņemšana netiks veikta. 
Cita informācija 
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. 
Mums nav kontroles pār ārējo mājaslapu saturu, kuras ar hipersaitēm saistītas ar mūsu mājaslapu.. Mēs neesam atbildīgi par 
personu datu apstrādi ārējās mājaslapās. Šīs hipersaites tiek nodrošinātas kā pakalpojums lietotājiem un piekļūstot tiem, jūs 
paši uzņematies risku. 
Lai maksimāli pasargātu jūs no mūsu ievākto un apstrādājamo datu neautorizētas piekļuves vai autorizācijas datu izmaiņām, 
datu izpaušanu vai iznīcināšanu, mēs veicam nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, tai skaitā fiziskās, 
elektroniskās un vadības procedūras, kas pasargā informāciju, kas ir iegūta, izmantojot šo mājaslapu. Jūsu sensitīvie dati 
un/vai personu dati, ko esat ievadījuši mūsu mājaslapā, tiek šifrēti un aizsargāti, izmantojot SSL sertifikātu. Neskatoties uz 
augstāk minēto, mēs nevaram garantēt jūsu personu datu drošību, ja jūs paši nododat jūsu personu datus vai nedroši ar tiem 
rīkojaties. 
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