INVENTA GROUP PRIVĀTUMA POLITIKA
Šī Privātuma Politika apraksta, kā Jūsu personāla informācija tiek savākta, izmantota un kopīgota,
atrodoties portalā “www.inventa-group.eu”.

PERSONĀLA INFORMĀCIJA
Apmeklējot vietni, mēs automātiski apkopojam noteiktu informāciju par Jūsu ierīci, tostarp informāciju
par Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu, IP adresi, laika joslu un dažiem sīkdatnēm, kas ir instalētas Jūsu
ierīcē. Turklāt, pārlūkojot vietni, mēs apkopojam informāciju par atsevišķām tīmekļa lapām vai
produktiem, kurus jūs skatāties, kādas tīmekļa vietnes vai meklēšanas vienumus jūs norādījāt vietnē, kā
arī informāciju par to, kā jūs mijiedarbojat ar vietni. Mēs atsaucamies uz šo automātiski savākto
informāciju kā "Informācija par ierīci".
Mēs apkopojam ierīces informāciju, izmantojot šādas tehnoloģijas:
•
•
•

"Sīkfaili" ir datu faili, kas ievietoti Jūsu ierīcē vai datorā un bieži vien ietver anonīmu unikālu
identifikatoru. Plašāku informāciju par sīkfailiem un to, kā atspējot sīkfailus, apmeklējiet
http://www.allaboutcookies.org/.
"Žurnālu faili" izseko vietnes darbībām un vāc datus, tostarp Jūsu IP adresi, pārlūkprogrammas
veidu, interneta pakalpojumu sniedzēju, atsauces / izejas lapas un datuma / laika zīmogus.
"Web beacons", "birkas" un "pikseļi" ir elektroniski faili, kas tiek izmantoti, lai ierakstītu
informāciju par to, kā pārlūkojat vietni.

Kad mēs runājam par "Personīgo informāciju" šajā privātuma politikā, mēs runājam par ierīces
informāciju.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONĀLO INFORMĀCIJU?
Mēs izmantojam saņemto informāciju lai:
Sazināties ar Jums;
Pārlukot mūsu vietni par potenciālu risku vai krāpšanu;
Saskaņā ar vēlmēm, kuras esat kopīgojis ar mums, sniegt informāciju vai reklamēšanu saistībā ar mūsu
produktiem vai pakalpojumiem.
Mēs izmantojam informāciju par ierīci, ko mēs apkopojam, lai palīdzētu mums uzzināt par potenciālu
risku un krāpšanu (jo īpaši Jūsu IP adresi), un vispārīgāk, lai uzlabotu un optimizētu mūsu vietni
(piemēram, radot analīzes par to, kā mūsu klienti pārlūko un mijiedarbojas ar tīmekļa vietni un
novērtēt mūsu mārketinga un reklāmas kampaņu panākumus).

JŪSU PERSONĀLAS INFORMĀCIJAS KOPĪGOŠANA
Mēs neizpaužam Jūsu personisko informāciju trešajām personām, lai tie varētu izmantot Jūsu
personisko informāciju.
Mēs izmantojam Google Analytics, lai palīdzētu mums saprast, kā mūsu klienti izmanto šo vietni.
Varat uzzināt vairāk par to, kā Google izmanto Jūsu personīgo informāciju
šeit:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Jūs varat arī atteikties no Google Analytics šeit:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Mēs varam kopīgot Jūsu personisko informāciju, lai tā atbilstu spēkā esošajiem likumiem un
noteikumiem, atbildētu uz tiesas pavēsli, meklēšanas rīkojumu vai citu likumīgu informācijas
pieprasījumu, kuru mēs saņemam, vai citādi aizsargātu mūsu tiesības.

Jūs varat atteikties no mērķtiecīgas reklāmas:
• FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
• GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
• BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

NEIZSEKO
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nemaināsim mūsu vietnes datu vākšanu un izmantošanas praksi, kad mēs
redzam Jūsu pārlūkprogrammas signālu "Neizsekot".
Ja jūs esat Eiropas pastāvīgais iedzīvotājs, Jums ir tiesības piekļūt savai personīgajai informācijai un
pieprasīt, lai Jūsu personiskā informācija tiktu labota, atjaunināta vai dzēsta. Ja jūs vēlaties izmantot
šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk redzamo kontaktinformāciju.
Turklāt, ja esat Eiropas iedzīvotājs, mēs atzīmējam, ka apstrādājam Jūsu informāciju, lai izpildītu
līgumus, kas ar Jums varētu būt, vai citādi, lai veiktu mūsu iepriekš minētās likumīgās
uzņēmējdarbības intereses. Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu informācija tiks pārsūtīta ārpus
Eiropas, tostarp uz Kanādu un Amerikas Savienotajām Valstīm.

IZMAIŅAS
Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šo privātuma politiku, lai atspoguļotu, piemēram, izmaiņas
mūsu praksē vai citus darbības, likumdošanas vai regulēšanas iemeslus.

SAZINIETIES AR MUMS
Lai uzzinātu vairāk par mūsu konfidencialitātes praksi, ja Jums rodas jautājumi vai vēlaties iesniegt
sūdzību, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@inventa-group.eu vai pa pastu, izmantojot tālāk
norādīto informāciju:
Stabu street 30-30, LV-1011, Riga, Latvia.

