
 

 
 

 

Privātuma un sīkdatņu paziņojums  
 
Wavin apņemas aizsargāt Jūsu privātumu šajā mājas lapā. Lūdzam izlasīt šo privātuma 
un sīkdatņu paziņojumu rūpīgi, lai saprastu, kā mēs savācam un izmantojam Jūsu 
personiskos datus.   

 
Vispārīgā informācija 
Šis privātuma un sīkdatņu paziņojums ir piemērojams visai personiskajai informācijai, 
kuru ieguva un izmanto Waivin vienība, atbildīga par mājas lapas attiecīgo daļu (turpmāk 
tekstā „Wavin”).  

 
Sīkdatnes 
Mēs varam saglabāt tā dēvētās „sīkdatnes” uz Jūsu datora, kad Jūs apmeklējat mūsu 
mājas lapu. Tādā veidā mēs varam atpazīt Jūsu datoru nākošreiz, kad Jūs apmeklēsiet 
mūsu mājas lapu. Lielākā daļa no Interneta pārlūkiem ir iestatīti tādā veidā lai saglabātu 
šīs sīkdatnes automātiski. Informācija, kuru mēs ievācam sīkdatņu veidā ir atkarīga no 
Jūsu datora, un var saturēt interneta protokola (IP) adresi, mūsu mājas lapas 
apmeklēšanas datumu un laiku un kuras mājas lapas sadaļas ir apmeklētas. Mēs 
ievācam iepriekšminēto informāciju, lai novērtētu mūsu mājas lapas izmantošanu un 
noderīgumu statistikas nolūkos. Jūsu pārlūkā, Jūs varat pielāgot iestatījumus tādā veidā, 
lai tas Jūs brīdinātu par sīkdatnes saņemšanu, vai lai to nepieļautu. Ņemiet vērā, ka 
šādā gadījumā Jums vairs nebūs pieejamas visas mūsu mājas lapas pilnās iespējas.  

 
Datu vākšana un izmantošana 
Mēs saglabājam personiskos datus, ja tie mums tiek doti reģistrācijas vai veidlapu 
aizpildes laikā, e-pastā, produktu vai pakalpojumu pasūtījuma laikā, jautājumā vai 
lūgumā, kā arī citās situācijās, kurās esat izlēmuši sniegt mums šādu informāciju. Jūsu 
datu izmantošana ir paredzēta  līgumu sagatavošanai starp Jums un Wavin, 
informācijas  pieprasījuma vai lūguma izpildīšanai, likumu un citu juridisko prasību 
ievērošanai un optimālo pakalpojumu nodrošināšanai.  

 
Mēs varam sniegt Jūsu datus mūsu Wavin grupas uzņēmumiem augstāk minētiem 
nolūkiem. Mūsu grupas uzņēmumi arī apstrādās Jūsu datus, saskaņā ar šo privātuma 
un sīkdatņu paziņojumu. Nekādā gadījumā Jūsu dati netiks pārsūtīti citām pusēm, 
kurām nav pietiekama aizsardzības līmeņa, bez jūsu piekrišanas. Turpmāk jūsu 
personiskie dati tiks sniegti trešajām pusēm un izmantoti vienīgi tiešas tirdzniecības 
nolūkos pēc Jūsu iepriekšējas atļaujas.    

 

 
Saistītās mājas lapas 
Lūgums ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika netiek piemērota citām mājas lapām un 
arī šādos gadījumos: 
 

 ja Jūs piekļūstat citām mājas lapām caur saiti, kas ir dota mūsu mājas lapā; vai   



 

 

 ja jūs piekļūstat mūsu mājas lapai no citas mājas lapas.   
 

 
Tiesības iebilst / piekļūt / labot  

Jebkurā laikā Jums ir tiesības iebilst Jūsu datu izmantošanai tiešās tirdzniecības 

nolūkos. Jebkurā laikā Jūs varat pieprasīt pieeju Jūsu datiem, labot vai dzēst tos.   

 
Sakarā ar šo lūgums rakstīt mums uz e-pastu (info@wavin.com) 

 

 
Jūsu datu drošība 

Jūsu datu uzglabāšana un pārsūtīšana caur Internetu ir aizsargāta ar pašreiz 

izmantojamiem standarta paņēmieniem. 


