PRIVĀTUMA POLITIKA
Kas mēs esam
Mūsu mājas lapas adrese ir: https://glempings.lv/.

Kādus personas datus mēs vācam un kāpēc mēs tos vācam
Sīkdatnes
Ja jums ir konts un jūs piesakāties šajā vietnē, mēs iestatīsim pagaidu sīkfailu, lai noteiktu, vai
jūsu pārlūkprogramma pieņem sīkfailus. Šajā sīkdatnē nav personisku datu, un tā tiek atmesta,
aizverot pārlūkprogrammu.
Kad jūs piesakāties, mēs iestatīsim arī vairākus sīkfailus, lai saglabātu jūsu pieteikšanās
informāciju un ekrāna izvēles iespējas. Pieteikšanās sīkdatnes ilgst divas dienas, bet ekrāna
opciju sīkdatnes - gadu. Ja izvēlaties “Atcerēties mani”, jūsu pieteikšanās saglabāsies divas
nedēļas. Ja atteiksities no sava konta, pieteikšanās sīkdatnes tiks noņemtas.

Pirkuma forma
Pērkot mūsu pakalpojumus un produktus, mēs lūdzam sniegt jūsu personisko informāciju,
piemēram, vārdu, tālruņa numuru, e-pastu. Mēs izmantojam šo informāciju, lai varētu sniegt
jums mūsu pakalpojumus. Daļu no jūsu informācijas pieprasa arī mūsu maksājumu
pakalpojumu sniedzējs, tomēr mēs šo informāciju neuzturējam un neapstrādājam, lai uzzinātu
viņu politikas, lūdzu, sazinieties ar viņiem.
Jūsu privātā informācija tiek droši glabāta mūsu serveros nepieciešamo laiku, lai apstrādātu un
izpildītu jūsu pieprasījumu. Mēs neizpaužam šo informāciju trešajām personām, izņemot mūsu
IT pakalpojumu sniedzējus, kuri neuzglabā, neapstrādā un nekādā citā veidā nenodarbojas ar
jūsu datiem, kas nav nepieciešami ārpus mūsu sistēmas darbības jomas.

Ar ko mēs kopīgojam jūsu datus
Mēs neveicam nekādu datu kopīgošanu ar trešajām personām, izņemot mūsu IT pakalpojumu
sniedzējus, kuri šos datus var redzēt, bet nesaglabā, neglabā, nekopē vai kā citādi
mijiedarbojas ar jūsu datiem, izņemot mūsu sistēmas darbības jomu. Viņus saista
konfidencialitātes līgumi.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus
Lietotājiem, kas reģistrējas mūsu vietnē (ja tāds ir), mēs arī saglabājam viņu sniegtajā
personīgajā informācijā viņu lietotāja profilu. Visi lietotāji jebkurā laikā var redzēt, rediģēt vai
izdzēst savu personisko informāciju (izņemot to, ka viņi nevar mainīt savu lietotājvārdu). Vietnes
administratori arī var redzēt un rediģēt šo informāciju.
Pirkuma veidlapu gadījumā mēs glabājam jūsu datus visu laiku, lai apstrādātu un izpildītu jūsu
pasūtījumu un pakalpojumus. Pēc tam, kad tas ir paveikts, mēs arhivējam nepieciešamos datus,
kā to prasa vietējie likumi.

Kādas tiesības jums ir uz jūsu datiem
Ja jums ir konts šajā vietnē vai esat veicis pirkumu, varat pieprasīt, lai saņemtu eksportētu failu
no personas datiem, kas mums ir par jums, ieskaitot visus datus, ko esat mums sniedzis. Jūs
varat arī pieprasīt, lai mēs izdzēstu visus personas datus, kas mums ir par jums. Tas neietver
datus, kas mums ir pienākums glabāt administratīvos, juridiskos vai drošības nolūkos.
Lai pieprasītu savu personīgo datu dzēšanu vai iegūtu informāciju, kas mums ir par jums, lūdzu,
rakstiet mums uz e-pastu: glempings@gmail.com

Kur mēs sūtām jūsu datus
Mēs nekur nesūtām nekādus datus, izņemot mūsu sistēmas darbības jomu.

Papildus informācija
Kā mēs aizsargājam jūsu datus
Visas paroles ir šifrētas. Un visiem datiem var piekļūt tikai ar piekļuvi mūsu sistēmas
administrēšanas sadaļai. Neviens no datiem nav publiski pieejams. Mēs izmantojam nano.lv
pakalpojumus, kuri ir atbildīgi par fizisko un datu aizsardzību savā aparatūrā.

Kādas ir datu aizsardzības pārkāpumu procedūras
Kad tiks atklāts datu pārkāpums, mēs 72 stundu laikā pēc pārkāpuma atklāšanas sazināsimies
ar visiem ietekmētajiem cilvēkiem.

Kādu automatizētu lēmumu pieņemšanu un / vai profilēšanu mēs darām ar
lietotāju datiem
Nav.

