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Šī informācija ir svarīga, tāpēc ceram, ka uzmanīgi izlasīsiet to! 
 
 

UZŅĒMUMA SIA „SYFUD” 
PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA 

 
I NODAĻA 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

KAS MĒS ESAM UN KĀ AR MUMS VAR SAZINĀTIES? 

 
1. Uzņēmums SIA „Syfud”, reģistrācijas numurs 40203272645, adrese: Roņu iela 6, LV-

3401 Liepāja, Latvija, info@portlite.eu (turpmāk – uzņēmums, datu pārzinis) – ciena personu 
(apmeklētāju, klientu vai citu personas datu subjektu), kas vēršas tīmekļa vietnē www.portlite.eu 
(turpmāk– vietne), personisko privātumu, konfidencialitāti un garantē, ka vietnē un laikā, kad 
uzņēmums sniedz pakalpojumus, sniegtā personiskā informācija tiek izmantota tikai tālāk 
norādītajiem mērķiem un tiek droši glabāta, nodrošinot organizatoriskus un tehniskus pasākumus. 

2. Šajā privātuma un sīkdatņu politikā (turpmāk – politika) tiek norādīts, kādus datu subjekta 
datus uzņēmums vāc, kā tie tiek apstrādāti, kādas ir personas datu subjektu tiesības, kas saistītas ar 
personiskās informācijas izmantošanu un atklāšanu trešajām pusēm. 

3. Politikas nosacījumi ir spēkā katru reizi, kad tiek apmeklēta vietne, neatkarīgi no tā, kādu 
ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšeti, televizoru u.c.) izmantojat, tāpēc ir ļoti svarīgi uzmanīgi izlasīt 
politiku, jo katru reizi, apmeklējot vietni vai sniedzot savus personas datus, ir jāapstiprina, ka esat 
iepazinies ar nosacījumiem un piekrītat, ka uzņēmums tos pārvaldīs un apstrādās šajā politikā un 
tiesību aktos paredzētajiem nolūkiem, ar paredzētajiem līdzekļiem un paredzētajā kārtībā. Ja 
apmeklētājs nepiekrīt šiem nosacījumiem, aicinām neapmeklēt mūsu vietni, nelietot mūsu saturu 
un/vai pakalpojumus un nesniegt mums savus personas datus.  

4. Politikā lietotie jēdzieni tiek saprasti tā, kā tie ir definēti 2016. gada 27. aprīļa Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzība regula) (turpmāk – VDAR). 

5. Jūsu personas datu pārzinis ir uzņēmums SIA „Syfud”, reģistrācijas numurs 
40203272645, adrese: Roņu iela 6, LV-3401 Liepāja, Latvija, info@portlite.eu. 

6. Uzņēmuma datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@portlite.eu.  
7. Personas, kas ir jaunākas par 16 gadiem, mūsu mājaslapā nedrīkst sniegt uzņēmumam 

personas datus. Personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem, pirms personas datu sniegšanas ir jāsaņem 
vecāku vai citu likumisko aizbildņu piekrišana. 

8. Uzņēmums personas datus saņem no šādiem personas datu avotiem: 
8.1. no paša datu subjekta (kad persona pati, tieši vēršoties pie uzņēmuma, vietnē iesniedz 

pieprasījumus par pakalpojumu sniegšanu); 
8.2. personas dati tiek saņemti automātiski, datu subjektam apmeklējot uzņēmuma vietni 

(sīkdatnes). 
9. Uzņēmums personas datus nodod trešajām pusēm tikai uz līguma pamata vai likumos 

paredzēto juridisko pienākumu gadījumā: 
9.1. pārstāvjiem, kas rīkojas uzņēmuma vārdā, izplatot mūsu pakalpojumus noteiktās 

teritorijās; 
9.2. datu centru, mitināšanas pakalpojumu, mākoņpakalpojumu, vietnes administrēšanas un 

ar to saistīto pakalpojumu sniedzējiem, programmatūras izstrādātājiem, piegādātājiem, uzturētājiem 



2 

un attīstītājiem, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem, sakaru 
pakalpojumu sniedzējiem; 

9.3. kredītkaršu un debetkaršu uzņēmumiem, kas tiek izmantoti maksājumu operāciju 
atvieglošanai saistībā ar mūsu pakalpojumu sniegšanu, bankām un citām kredītiestādēm un 
maksāšanas iestādēm. 

9.4. profesionāliem uzņēmuma konsultantiem, auditoriem, juridiskajiem un/vai finanšu 
konsultantiem; 

9.5. citiem uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem (datu apstrādātājiem) vai 
apakšuzņēmumiem; 

9.6. notāriem, ja ar Jums slēdzamajam līgumam nepieciešama notariāla forma; 
9.7. tiesu izpildītājiem, subjektiem, kas sniedz juridiskos un/vai parādu piedziņas 

pakalpojumus, subjektiem, kas pārņem parādu prasījuma tiesības.  
9.8. uzņēmumiem, kas sniedz reklāmas, tirgvedības pakalpojumus; 
9.9. uzņēmumiem, kas sniedz arhivēšanas, fiziskās un/vai elektroniskās aizsardzības, 

īpašuma pārvaldīšanas un/vai citus pakalpojumus; 
9.10. likumos noteiktajā kārtībā valsts institūcijām, iestādēm u.tml.; 
9.11. tiesībsargājošajām iestādēm pēc viņu pieprasījuma vai mūsu iniciatīvas, ja ir aizdomas, 

ka ir noticis noziedzīgs nodarījums, kā arī tiesām un citām strīdu izskatīšanas iestādēm; nodokļu 
administratoriem; 

9.12. uzņēmuma restrukturizācijas, nodošanas/iegādes un/vai biznesa nodošanas/iegādes 
gadījumā trešajai personai, kas iegādājusies biznesu un apstrādā personas datus tādiem pašiem 
nolūkiem, kas norādīti šajā politikā. 

10. Gadījumā, ja uzņēmumam sniedzat nevis savus, bet cita cilvēka personas datus 
(piemēram, cita persona tiek norādīta kā labuma guvējs), lūdzam informēt šo personu par šo politiku 
un tās saturu. 

11. Ja pakalpojumu izmantotājs ir juridiska persona, šī politika attiecas uz fiziskajām 
personām, kuru personas datus juridiskā persona mums nodod. Lietotājam atbilstoši VDAR 14. 
pantam ir pienācīgi jāinformē datu subjekti (vadītāji, labuma guvēji, pārstāvji u.c.) par viņu personas 
datu nodošanu uzņēmumam. 

12. Līgumattiecību uzsākšanai un izpildei Uzņēmums parasti neizmanto automatizētu 
lēmumu pieņemšanu VDAR 22. punkta izpratnē. Ja atsevišķos gadījumos tiks nolemts šo procedūru 
izmantot, datu subjekti par to tiks informēti.  

13. Uzņēmums personas datus apstrādā daļēji automatizēti, lai izvērtētu noteiktus personas 
aspektus (turpmāk – profilēšana). Profilēšana tiek izmantota, piemēram, ja atbilstoši tiesību aktu 
prasībām mūsu pienākums ir veikt naudas atmazgāšanas prevenciju vai finanšu risku pārvaldību. 

14. Uzņēmums var paplašināt vai samazināt savas komercdarbības operāciju apjomu, bet tas 
var nozīmēt visa biznesa vai tā daļas pārdošanu un (vai) pārvaldības nodošanu. Visi uzņēmumam 
sniegtie personas dati tiks nodoti kopā ar nododamo biznesa daļu, taču jaunā īpašnieka vai 
kontrolējošās puses pienākums būs apstrādāt personas datus tikai šajā politikā norādītajiem nolūkiem 
un ar norādītajiem nosacījumiem. 

 
II NODAĻA 
JĒDZIENI 

 
15. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši ir saistīta ar personu, kas vēršas 

pie uzņēmuma, un kas tiek sniegta uzņēmuma vietnē, paužot interesi par pakalpojumiem. (Personas 
dati ir jebkura informācija, kas ir saistīta ar fizisku personu – datu subjektu, kura ir identificēta vai 
kuru tieši vai netieši var identificēt, atsaucoties uz tādiem identifikatoriem kā vārds, uzvārds, personas 
kods, atrašanās vietas dati, viena vai vairākas personai raksturīgas fiziskās, fizioloģiskās, garīgās, 
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ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmes (video vai audio ieraksti, vietņu profilēta 
statistika u.tml.); 

16. Persona, kas vēršas – (turpmāk saukta par apmeklētāju, klientu, personas datu subjektu) 
jebkura fiziskā persona, kas apmeklē vietni, lai izmantotu uzņēmuma pakalpojumus.  

17. Sīkdatne (angl. cookie) – īsa tekstuāla informācija (fails), ko vietnes ievieto savu 
apmeklētāju datoros vai citās ierīcēs, lai lietotāja galaierīce tiktu atpazīta, kad lietotājs atkārtoti 
apmeklēs tīmekļa vietni. Atkarībā no pārlūka šī informācija tiek ievietota vai nu nelielos atsevišķos 
failos, vai dažādu vietņu ierakstīto sīkdatņu kopējā failā.  

 
III NODAĻA 

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI  
 
18. Uzņēmums, apstrādājot personas datus, ievēro VDAR nostiprinātos ar personas datu 

apstrādi saistītos principus: 
 
VDAR 5. P. 
PRINCIPI: 

SATURS: 

Likumīguma, 
godprātības, 
pārredzamības princips 

Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, mērķtiecīgi, pārredzami un tādā 
veidā, lai tiktu nodrošināta apstrādāto personas datu precizitāte, 
identitāte, drošība. 

Nolūka ierobežošanas 
princips 

Dati tiek vākti definētiem un likumīgiem nolūkiem, netiek apstrādāti 
ar šiem nolūkiem nesavienojamos veidos. 

Datu minimizēšanas 
princips 

Personas dati tiek vākti un apstrādāti, ievērojot mērķtiecības un 
proporcionalitātes principu, no datu subjektiem netiek prasīti dati, kas 
nav nepieciešami, netiek uzkrāti un apstrādāti pārmērīgi daudz datu. 

Precizitātes princips Tiek vākti tikai precīzi dati, ja nepieciešams, tie tiek regulāri 
atjaunināti. Neprecīzie vai nepilnīgi dati tiek laboti, papildināti, dzēsti 
vai to apstrāde tiek apturēta, t.i., tiek veikti visi saprātīgie pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka neprecīzie personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos 
tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti.  

Glabāšanas ilguma 
ierobežošanas princips 

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, lai datu subjektu identitāti būtu 
iespējams noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams tajos nolūkos, kuros 
personas dati tiek apstrādāti. 

Integritātes un 
konfidencialitātes 
princips 

Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai ar atbilstošiem tehniskiem 
un organizatoriskiem līdzekļiem tiktu nodrošināta atbilstoša personas 
datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi 
un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. 

Pārskatatbildības 
princips 

Uzņēmums atbild par to, lai tiktu ievēroti norādītie principi un lai būtu 
visi nepieciešamie līdzekļi, lai pierādītu, ka tie tiek ievēroti.  

 
IV NODAĻA 

PERSONAS DATU VĀKŠANAS JURIDISKIE PAMATI, NOLŪKI UN KATEGORIJAS 
 

19. Lai varētu sniegt savus pakalpojumus, uzņēmums apstrādā personas datus uz šādiem 
pamatiem (kas paredzēti VDAR 6. panta 1. d.) un šādas personas datu kategorijas: 

 
Nr. Juridiskais pamats: Nolūks: Kategorijas 
1. Uz piekrišanas 

pamata:  
Pieprasījums „ Sazinieties ar 
mums” 
“ 

ü vārds; 
ü kontakttālruņa numurs; 
ü kontakta e-pasta adrese;  
ü ziņa (informācija). 
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Tiešā tirgvedība⃰ (jaunumu 
vēstuļu pasūtīšana) 

ü vārds; 
ü kontakta e-pasta adrese. 

Sīkdatnes ü valsts 
ü pārlūkotā informācija 
ü IP adrese 
ü kā iegājāt mūsu vietnē 
ü ar kādām ierīcēm piekļuvāt 

mūsu vietnei; 
ü vairāk skatīt nodaļā 

„Sīkdatnes” 
2. Uz piekrišanas 

pamata – 
sociālie tīkli: 

• Linkedin 
• Instagram 
• Facebook 

 
 

- komunicēt ar uzņēmuma 
sociālo tīklu apmeklētājiem; 

- atbildēt uz apmeklētāju 
pieprasījumiem; 

- statistiskās informācijas 
saņemšanai; 

- klientu aptauju, tirgvedības 
kampaņu, tirgus analīzes, 
loteriju, konkursu vai līdzīgu 
darbību vai pasākumu 
veikšana; 

- ja nepieciešams, aizstāvot 
uzņēmuma likumīgās 
intereses institūcijās un citos 
gadījumos. 

- lietotājvārds, ja tiek rakstīti 
komentāri, ziņojumi uzņēmumam; 

- cita darbība uzņēmuma lapā, piem., 
lapas apmeklēšana, statistikas dati par 
ilgumu, pieprasījumu, komentāru 
informācija u.tml. 

3. Uz līguma 
noslēgšanas pamata: 

Uzņēmuma sniegto pakalpojumu 
izpildes līgums (tostarp arī 
priekšlīgums) 

ü vārds; 
ü uzvārds; 
ü dzimšanas datums; 
ü personas kods; 
ü adrese (faktiskā vai deklarētā); 
ü personas dokumenta 

nosaukums un numurs; 
ü pārstāvētā persona (sakari ar 

pārstāvēto personu); 
ü tālruņa numurs; 
ü e-pasta adrese. 

 

Pakalpojumu sniegšana 
uzņēmumam 

4. Uzņēmuma vai trešo 
pušu likumīgo 
interešu īstenošanai: 

Lai izteiktu un aizstāvētu 
juridiskās prasības un veiktu citas 
juridiskās darbības, lai izvairītos 
no zaudējumiem vai samazinātu 
tos u.tml. 

Kategorijas ir norādītas tiesību aktos. 

⃰Personas datu subjektu dati tiek apstrādāti uz, sniedzot savus datus un piekrītot personas datu 
apstrādei tiešās tirgvedības nolūkā, izteiktas piekrišanas pamata (VDAR 6. panta 1. d. a) p.), tāpēc 
informējam, ka personas datu subjektam ir tiesības nepiekrist vai jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu viņa 
personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkiem, nenorādot nepiekrišanas iemeslus, rakstot e-pastu uz 
info@portlite.eu vai piespiežot tam paredzētu saiti mūsu sūtītajās jaunumu vēstulēs un/vai 
paziņojumos. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību uz piekrišanas pamata līdz 
piekrišanas atsaukšanai. 
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20. Ja nesniegsiet personas datus, kuru sniegšana uzņēmumam ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu atbilstību tiesību aktu prasībām un/vai līguma noslēgšanai un/vai pildīšanai, uzņēmums 
nevarēs sniegt Jums pakalpojumus vai noslēgt citu līgumu. 
 

V NODAĻA 
PERSONAS DATU GLABĀŠANA: 

 
 21. Savāktie personas dati uzņēmumā tiek glabāti elektroniskos datu nesējos. Personas dati 
parasti tiek glabāti tik ilgi, kamēr no līgumattiecībām vai tiesību aktu prasībām var rasties pamatotas 
prasības. 
 22. Personas datu glabāšanas termiņi: 
 22.1. pieprasījumu pildīšanas nolūkā – 1 gads no pieprasījuma izpildīšanas dienas; 
 22.2. tiešās tirgvedības nolūkā – 3 gadi no piekrišanas saņemšanas dienas, izņemot 
gadījumus, kad apmeklētājs vēlas pagarināt šo termiņu; 
 22.3. visu līgumu noslēgšanas/pildīšanas nolūkā – 10 gadi no pēdējā kontakta. 
 23. Izņēmumi glabāšanas termiņam var tikt noteikti tādā apmērā, kādā tie nepārkāpj datu 
subjektu tiesības, atbilst juridiskajām prasībām un ir pienācīgi dokumentēti. Uzņēmums neglabā 
pārmērīgu un nevajadzīgu informāciju un nodrošina, lai personas dati un pārējā informācija, kas ir 
saistīta ar klientiem, būtu atjaunota un pareiza. Kad beidzies glabāšanas termiņš, personas dati tiek 
iznīcināti tā, lai tos nevarētu atjaunot. 

24. Uzņēmums, lai arī veic organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai tiktu aizsargāta 
visa informācija, kas tiek vākta pakalpojumu sniegšanas nolūkiem, vērš uzmanību uz to, ka neviena 
vietne, internetā veikta operācija, datorsistēma vai bezvadu sakari nav pilnīgi droši!  

 
VI NODAĻA 

PERSONAS DATU SUBJEKTU TIESĪBAS UN TO ĪSTENOŠANA 
 

25. Uzņēmuma vietnes apmeklētājiem un klientiem ir šādas tiesības: 
25.1. zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt); 
25.2. iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties); 
25.3. pieprasīt labot vai papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības labot); 
25.4. iznīcināt savus datus vai apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu) 

(tiesības iznīcināt un tiesības „tikt aizmirstam”); 
25.5. pieprasīt, lai uzņēmums ierobežotu personas datu apstrādi, ja pastāv kāds no 

likumīgajiem iemesliem (tiesības ierobežot); 
25.6. pieprasīt pārsūtīt savus personas datus citam datu pārzinim vai izsniegt tieši klientam 

ērtā formā (attiecas uz tiem personas datiem, ko ir sniedzis klients un kas, izmantojot automatizētus 
līdzekļus, tiek apstrādāti uz līguma vai piekrišanas pamata); 

25.7. nepiekrist personas datu apstrādei, ja tie tiek apstrādāti uz likumīgu interešu pamata, 
izņemot gadījumus, kad ir likumīgi iemesli šādai apstrādei vai lai izteiktu, izpildītu vai aizstāvētu 
likumīgas prasības; 

25.8. jebkurā brīdī atsaukt doto piekrišanu, ja personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas 
pamata. 

26. Lai īstenotu savas tiesības, sūtiet pieprasījumu uz e-pastu info@portlite.eu vai ierodieties 
uzņēmumā, adrese: Roņu iela 6, Liepaja, Latvija. (Lietuvā pieprasījuma parauga forma ir noteikta ar 
Valsts datu aizsardzības inspekcijas direktora 2018. gada 9. jūlija rīkojumu Nr. 1T-
63(1.12.E):https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f80916c2847711e89188e16a6495e98c?jfwid=oou0h7ihg). 

27. Pieprasījumam jābūt salasāmam, parakstītam, tajā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, 
dzīvesvieta, kontaktdati sakaru uzturēšanai un informācija par to, kāda iemesla dēļ, kādas tiesības un 
kādā apjomā viņš vēlas īstenot, kā arī informācija, kādā veidā viņš vēlas saņemt atbildi. 
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28. Uzņēmums pēc pieprasījumu (sūdzību) iesniegušās personas identitātes pārbaudes ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz iesniedzējam atbildi par tiesību 
realizāciju (īstenošanu). Vajadzības gadījumā šo termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem 
atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita. Pieprasījuma izskatīšanas procedūra ir noteikta 
uzņēmuma iekšējos dokumentos.  

29. Informāciju par personas datu apstrādi uzņēmums sniedz bez maksas. Ja pieprasījums ir 
nepamatots, atkārtots vai neproporcionāls, iespējama maksa. 

30. Uzņēmums var nedot apmeklētājiem, klientiem iespēju īstenot iepriekš nosauktās 
tiesības, izņemot nepiekrišanu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkā, ja likumos 
paredzētajos gadījumos ir jāīsteno noziedzīgu nodarījumu, profesionālās ētikas pārkāpumu 
prevencija, izmeklēšana un konstatēšana, kā arī datu subjekta, uzņēmuma vai citu personu tiesību un 
brīvību aizsardzība. 

31. Uzņēmuma apmeklētājiem un klientiem ir tiesības personas datu pārkāpuma gadījumā 
Lietuvā iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā (https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-
ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo) 
(uzraudzības institūciju saraksts dažādās valstīs: https://edpb.europa.eu/about-
edpb/board/members_en), taču pirms sūdzības iesniegšanas ieteicams sazināties ar uzņēmumu, lai 
mēs varētu rast pareizu risinājumu. 
 

VII NODAĻA 
DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS 

 
32. Uzņēmums personas datus apstrādā Eiropas ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) valstīs. 

Tomēr noteiktos gadījumos personas dati var tikt nodoti ārpus EEZ valstīm. Atgādinām, ka ārpus 
EEZ personas datiem var tikt nodrošināta mazāka aizsardzība nekā EEZ robežās, taču uzņēmums 
rūpīgi izvērtē nosacījumus, ar kādiem šie dati vēlāk tiks apstrādāti un glabāti – pēc nodošanas iepriekš 
minētajiem subjektiem. 

33. Ja Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka attiecīgā trešā valsts, teritorija vai noteiktas šīs trešās 
valsts daļas, vai attiecīgā starptautiskā organizācija nodrošina atbilstoša līmeņa personas datu 
aizsardzību, datu nodošana notiek tādā pašā kārtība kā EEZ robežās. Informējam, ka iepazīties ar 
informāciju, par kurām valstīm ir pieņemts šāds Eiropas Komisijas lēmums, var šeit: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-
protection-personal-data-non-eu-countries_en. 

34. Pārējos gadījumos uzņēmums veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
personas dati tiktu nodoti saņēmējam, kas droši apstrādā personas datus. Uzņēmuma izmantotie 
pasākumi:  

34.1. līgumā, kas noslēgts ar datu saņēmēju ārpus EEZ, tiek iekļauti konkrēti nosacījumi par 
drošu personas datu apstrādi;  

34.2. noteiktos datu nodošanas gadījumos lūdzam personas datu subjekta piekrišanu nodot 
viņa datus ārpus Lietuvas Republikas, ES vai EEZ. 

 
VIII NODAĻA 

SOCIĀLIE TĪKLI 
 

Uzņēmums dažādos sociālo mediju kanālos vēlas piedāvāt plašu pakalpojumu/produktu klāstu un 
ar klientiem apmainīties idejām un viedokļiem par viņiem svarīgām tēmām.  

35. Apmeklējot sociālos tīklus, personas datu subjektu datus apstrādā attiecīgais sociālais 
tīkls, bet uzņēmums personas datus sāk apstrādāt, kad datu subjekts sociālajos tīklos apmeklē SIA 
Syfud.  
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36. Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. d. f) punkts. Uzņēmuma likumīgās 
intereses ir spēt atbildēt uz ziņojumiem vai jautājumiem un izanalizēt mūsu sasniedzamību sociālajos 
tīklos, piedāvāt savus produktus, pakalpojumus. Tādā mērā, kādā vēlaties nodibināt attiecības ar 
uzņēmumu, šādas apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. d. b) punkts.  

37. Uzņēmuma izveidotās lapas sociālajos tīklos pārvalda konkrētais sociālais tīkls, tāpēc 
personas datu apstrāde notiek, balstoties uz sociālo tīklu privātuma politiku. Daļā sociālo tīklu 
atkarībā no sociālā tīkla politikas, apstrādes nolūka un apjoma, uzņēmums tiek uzskatīts par datu 
līdzpārzini. 
 

 
IX NODAĻA 
SĪKDATNES 

 
38. Sīkdatnes (angl. cookies) vietnē tiek lietotas uz piekrišanas pamata. Kad apmeklētājs 

apmeklē vietni, uznirstošajā logā var piekrist visu starptautiskajā lapā lietoto sīkdatņu ierakstīšanai 
gala ierīcē. Ja apmeklētājs nevēlas dot piekrišanu uzņēmuma vietnē izmantoto sīkdatņu ierakstīšanai, 
sīkdatņu pārvaldības iestatījumos var atzīmēt, kuru kategoriju sīkdatņu ierakstīšanai piekrīt. Obligātās 
sīkdatnes tiek ierakstītas gala ierīcē neatkarīgi no tā, vai ir dota piekrišana, jo bez šīm sīkdatnēm nevar 
izmantot visas vietnes funkcijas.  

39. Ar sīkdatnēm uzņēmums var vākt šādu informāciju: IP adrese, pārlūka tips, 
demogrāfiskie dati. 

40. Ar sīkdatnēm iegūto informāciju uzņēmums izmanto šādiem nolūkiem: 
40.1. lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti; 
40.2. izmantošana tīmekļa vietnes analīzei; 
40.3. vietnes pilnveidošanas nolūkā; 
40.4. pakalpojumu attīstīšanai un tiešās tirgvedības orientācijai. 
41. Vietnē var tikt izmantotas šādas sīkdatnes: 
41.1. tehniskās sīkdatnes – sīkdatnes, kas ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai; 
41.2. funkcionālās sīkdatnes – sīkdatnes, kas, lai arī nav obligātas tīmekļa vietnes darbībai, 

ievērojami uzlabo tās darbību, kvalitāti un lietotāju pieredzi; 
41.3. analītiskās sīkdatnes – sīkdatnes, kas tiek izmantotas tīmekļa vietņu apmeklētāju 

navigācijas metožu statistiskās analīzes sagatavošanai; šo sīkdatņu savāktie dati tiek izmantoti 
anonīmi; 

41.4. mērķa jeb reklāmas sīkdatnes – sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai parādītu 
piedāvājumus vai citu informāciju, kas varētu interesēt apmeklētājus; 

41.5. sociālo tīklu sīkdatnes – sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai savā sociālā tīkla kontā 
izmantotu tīmekļa vietņu informāciju. 

41.6. Sīkdatņu nosaukumi, nolūks un glabāšanas termiņš: 
Sīkdatnes 
kategorija 

Sīkdatņu 
nosaukums 

Sīkdatnes nolūks Sīkdatnes glabāšanas 
termiņš 

Obligātās 
sīkdatnes 

CookieConsent Glabā informāciju par 
vietnes apmeklētāja 
piekrišanu lietot sīkdatnes 
vai sīkdatņu lietošanas 
noraidījumu. Bez 
obligātajām sīkdatnēm 
vietne var pienācīgi 
nedarboties. 

Derīgas 1 mēnesi. 

_ga Derīgas 2 gadus. 
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Statistikas 
sīkdatnes 

 

 

 

 

_ga_# „Google Analytics” 
statistikas sistēmas daļa, 
glabā informāciju par 
apmeklētāja vai klienta 
apmeklētajām vietnes 
daļām, cik reizes vietne ir 
apmeklēta, kāds ir 
apmeklējuma ilgums, 
pārlūka informācija utt. 

Derīgas 2 gadus. 

42. Piekrišana izmantot sīkdatnes tiek dota šādos veidos: 
42.1. nedzēšot tās un (vai) nemainot sava interneta pārlūka iestatījumus tā, lai tas nepieņemtu 

sīkdatnes; 
42.2. vietnēs esošajā saitē (joslā) par sīkdatnēm nospiežot pogu „Piekrītu”. 
43. Vietnēs sīkdatnes var jebkurā brīdī atsaukt. Plašāka informācija par sīkdatnēm, to 

lietošanu, atteikšanās iespējām atrodama adresē https://www.allaboutcookies.org/ vai 
https://policies.google.com/technologies/ads. 

44. Dažos gadījumos sīkdatņu, īpaši tehnisko un funkcionālo sīkdatņu, izslēgšana, 
nepiekrišana sīkdatnēm vai to dzēšana var palēnināt pārlūkošanu, ierobežot noteiktu tīmekļa vietņu 
funkciju darbību vai pat bloķēt piekļuvi tīmekļa vietnēm. 

 
X NODAĻA 

DATU AIZSARDZĪBA 

45. Uzņēmumam ir svarīgi aizsargāt apmeklētāju un klientu personas datus, tāpēc uzņēmums 
pieprasa saviem datu apstrādātājiem (trešajām pusēm) stingri ievērot Lietuvas Republikā spēkā 
esošos tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību, kā arī veikt visus organizatoriskos un 
tehniskos pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu apmeklētāju un klientu personas datus no nejaušas 
vai nelikumīgas iznīcināšanas, mainīšanas, atklāšanas, kā arī no jebkuras nelikumīgas apstrādes. 

46. Vietnē ir saites uz citu uzņēmumu tīmekļa vietnēm. Vēršam jūsu uzmanību, ka 
uzņēmums neatbild par šādu tīmekļa vietņu saturu vai šo vietņu izmantotajiem privātuma 
nodrošināšanas principiem. Ja nospiežat kādu uzņēmuma vietnē esošu saiti un nokļūstat kādā citā 
vietnē, jums būtu jāiepazīstas ar tās privātuma politiku. 

47. Uzņēmums neatbild par incidentiem, ko tas nevar tieši kontrolēt. Uzņēmums negarantē, 
ka, aizsargājot apmeklētāju vai klientu personas datus, nebūs veiktspējas kļūdas. Uzņēmums neatbild 
par tiešiem vai netiešiem incidentiem vai kaitējumu, kas nodarīts, lietojot un (vai) sniedzot klientu 
personas datus, tostarp apdraudējumu personas datiem kļūdu, nelikumīgas trešo personu piekļuves 
dēļ, kā arī jebkuru citu faktoru dēļ, ko uzņēmums nevar tieši kontrolēt. 

 
XI NODAĻA 

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 
 

48. Politika stājas spēkā no brīža, kad tā ir publicēta vietnē. 
49. Uzņēmums jebkurā brīdī var atjaunot politiku. Uzņēmums informēs apmeklētājus un 

klientus par atjauninājumiem, vietnē ievietojot jauno politikas versiju kopā ar pēdējo izmaiņu datumu. 
Ja apmeklētājs vai klients piesakās vai izmanto vietnes pakalpojumus pēc šādas atjaunotas politikas 
publicēšanas/saņemšanas, uzņēmums uzskata, ka apmeklētāji un klienti piekrīt veiktajām izmaiņām. 
Ieteicams regulāri pārbaudīt tās. 

50. Politika ir pieejama lietuviešu valodā. 
 

Politika atjaunināta 11.01.2022. 
__________________ 


