PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI
(A) Šis paziņojums
Kopsavilkums – Šis paziņojums
Šajā paziņojumā izskaidrots, kā mēs apstrādājam personas datus. Šis paziņojums laiku pa
laikam var tikt grozīts vai atjaunots, tādēļ regulāri pārbaudiet atjaunojumus.
Šī paziņojuma izdevējs ir Hisense Group (“Hisense”, “mēs”, “mūs” un “mūsu”) un tas ir
adresēts personām ārpus mūsu uzņēmuma, ar kurām mēs mijiedarbojamies, ieskaitot klientus,
mūsu Vietņu apmeklētājus, citus mūsu preču un pakalpojumu lietotājus un mūsu telpu
apmeklētājus (visi kopā - “jūs”). Šajā paziņojumā lietotās definīcijas ir izskaidrotas zemāk
sadaļā (R).
Ziņas par attiecīgajiem pārziņiem saskaņā ar šo Paziņojumu par konfidencialitāti ir sniegtas
zemāk sadaļā (Q).
Šis paziņojums laiku pa laikam var tikt grozīts vai atjaunots, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu
praksē attiecībā uz personas datu apstrādi vai izmaiņām piemērojamos likumos. Mēs
mudinām Jūs rūpīgi izlasīt šo paziņojumu un regulāri pārbaudīt šo lapu, lai pārskatītu
izmaiņas, ko mēs varētu veikt saskaņā ar šī Paziņojuma noteikumiem.
(B) Personas datu ievākšana
Kopsavilkums – Personas datu ievākšana
Mēs ievācam vai iegūstam personas datus: ja šie dati tiek mums sniegti (piem., ja Jūs
sazināties ar mums); mūsu attiecību gaitā ar Jums (piem., ja veicat pirkumu); ja Jūs
publiskojat savus personas datus (piem., ja publicējat publisku ziņu par mums sociālajos
tīklos); ja lejupielādējat, instalējat vai lietojat kādu no mūsu aplikācijām; ja apmeklējat mūsu
Vietnes; ja reģistrējaties, lai izmantotu mūsu Vietnes, Aplikācijas, preces vai pakalpojumus; vai
ja mijiedarbojaties ar trešo personu saturu vai reklāmu Vietnē vai Aplikācijā. Mēs varam arī
saņemt personas datus par Jums no trešajām personām (piem., ltiesībsargājošām iestādēm).
Personas datu ievākšana: Mēs ievācam vai iegūstam personas datus no sekojošiem
avotiem:
 Mums sniegtie dati: Mēs iegūstam personas datus, ja tie tiek mums sniegti (piem., ja
sazināties ar mums pa e-pastu vai telefonu vai citiem saziņas līdzekļiem, vai ja sniedzat
mums savu vizītkarti).
 Attiecību dati: Mēs ievācam vai iegūstam personas datus ierastā mūsu attiecību gaitā ar
Jums (piem., mēs sniedzam pakalpojumu Jums vai Jūsu darba devējam).
 Jūsu publiskotie dati: Mēs ievācam vai iegūstam personas datus, ko Jūs izvēlaties
padarīt publiskus, ieskaitot caur sociālajiem tīkliem (piem., mēs varam ievākt
informāciju no Jūsu sociālo tīklu profila/profiliem, ja publicējat publisku paziņojumu par
mums).
 Aplikācijas dati: Mēs ievācam vai iegūstam personas datus, ja lejupielādējat vai lietojat
kādu no mūsu aplikācijām vai ja lietojat mūsu Smart televizorus vai citas preces.
 Vietnes dati: Mēs ievācam vai iegūstam personas datus, ja apmeklējat kādu no mūsu
vietnēm vai lietojat kādu no opcijām vai resursiem, kas pieejami vietnē vai no tās.
 Reģistrācijas informācija: Mēs ievācam vai iegūstam personas datus, ja lietojat kādu no
mūsu vietnēm, aplikāciju, precēm vai pakalpojumus vai reģistrējaties to lietošanai.
 Saturs un reklāmas informācija: Ja izvēlaties mijiedarboties ar trešo personu saturu vai
reklāmu vietnē vai aplikācijā, mēs saņemsim personas datus par Jums no attiecīgās
trešās personas.
 Trešo pušu informācija: Mēs ievācam vai iegūstam personas datus no trešajām
personām, kas mums to sniedz (piem., kredītinformācijas aģentūras; tiesībsargājošās
iestādes, u.c.).
(C) Personas datu izveide
Kopsavilkums – Personas datu izveide
Mēs izveidojam personas datus par Jums (piem., ieraksti par Jūsu mijiedarbību ar mums).

Mēs arī konkrētos apstākļos izveidojam personas datus par Jums, piemēram, ierakstus par
Jūsu mijiedarbību ar mums un ziņas par Jūsu pirkumu vēsturi.
(D) Personas datu kategorijas, ko mēs apstrādājam
Kopsavilkums – Personas datu kategorijas, ko mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam: Jūsu personīgo informāciju (piem., Jūsu vārdu); demogrāfiskos datus
(piem., Jūsu vecums); Jūsu kontaktinformācija (piem., Jūsu adrese); ierakstus par Jūsu
piekrišanām; informāciju par pirkumiem; maksājuma detaļas (piem., rēķina adrese);
informāciju par mūsu vietnēm un aplikācijām (piem., Jūsu izmantotās ierīces veidu); ziņas par
Jūsu darba devēju (attiecīgajos gadījumos); informāciju par Jūsu mijiedarbību ar mūsu saturu
vai reklāmām; un Jūsu uzskati un viedokļi, ko esat mums sniedzis.
Mēs apstrādājam sekojošas personas datu kategorijas par Jums:
 Personīgā informācija: vārds/vārdi; vēlamais vārds un fotogrāfija.
 Demogrāfiskā informācija: dzimums; dzimšanas datums / vecums; tautība; uzruna;
tituls; un valodas preferences.
 Kontaktinformācija: korespondences adrese; piegādes adrese; telefona numurs; epasta adrese; attiecīgajos gadījumos ziņas par personīgajiem asistentiem; ziņas par
messenger aplikāciju; ziņas par tiešsaistes ziņojumu sūtīšanu; un ziņas par sociālajiem
tīkliem.
 Ieraksti par piekrišanu: ieraksti par Jūsu sniegtajām piekrišanām, kopā ar datumu un
laiku, piekrišanas līdzekļus un citu saistīto informāciju (piem., piekrišanas priekšmets).
 Informācija par pirkumu: ieraksti par pirkumiem un cenām; saņēmēja vārds, adrese,
kontakttālrunis un e-pasta adrese.
 Maksājuma detaļas: ieraksti par rēķinu; ieraksti par maksājumu; rēķina adrese;
maksājuma metode; bankas konta numurs vai kredītkartes numurs; kartes īpašnieka vai
konta turētāja vārds; kartes vai konta drošības informācija; kartes derīguma sākuma
datums; kartes derīguma beigu datums; BACS detaļas; SWIFT detaļas; IBAN detaļas;
maksājuma summa; maksājuma datums; un ieraksti par čekiem.
 Dati, kas saistīti ar mūsu vietnēm un aplikācijām: ierīces veids; operētājsistēma; pārlūka
veids; pārlūka iestatījumi; IP adrese; WAN IP adrese; MAC adrese; valodas iestatījumi;
datumi un laiki, kad pievienojāties vietnei; aplikācijas lietošanas statistika; aplikācijas
iestatījumi; datumi un laiki, kad pievienojāties aplikācijai; dati par atrašanās vietu un cita
tehniskā saziņas informācija (daži, no kuriem veido personīgo informāciju); lietotāja
vārds; parole; drošības pieteikšanās detaļas; lietošanas dati; kopējā statistikas
informācija.
 Ziņas par darba devēju: ja mijiedarbojaties ar mums kā trešo personu darbinieks, darba
devēja nosaukums, adrese, telefona numurs un e-pasta adrese, ciktāl tas
nepieciešams.
 Dati par saturu un reklāmu: ieraksti par Jūsu mijiedarbībām ar mūsu tiešsaistes reklāmu
vai saturu, ieraksti par Jums parādītajās lapās un aplikāciju ekrānos parādīto reklāmu
vai saturu, un mijiedarbība, kāda Jums ir bijusi ar šādu saturu vai reklāmu (piem., peles
turēšana virsū, peles uzklikšķināšana un pilnībā vai daļēji apsildītas veidlapas) un
mijiedarbības ar skārienekrānu.
 Uzskati un viedokļi: viedokļi un uzskati, ko izvēlaties nosūtīt mums vai ko publiski
publicējat par mums sociālo tīklu platformās.
(E) Konfidenciāli personas dati
Kopsavilkums – konfidenciāli personas dati
Mēs nemēģinām ievākt vai citādi apstrādāt konfidenciālu informāciju. Ja mums jāapstrādā
konfidenciāli personas dati likumīgos mērķos, mēs to darām saskaņā ar piemērojamiem
likumiem.
Mēs ierastajā uzņēmējdarbības gaitā nemēģinām ievākt vai citādi apstrādāt konfidenciālus
personas datus. Ja jebkāda iemesla dēļ ir nepieciešams apstrādāt konfidenciālus personas
datus, mēs paļaujamiem uz vienu no sekojošiem juridiskajiem pamatiem:
 Atbilstība piemērojamiem likumiem: mēs varam apstrādāt Jūsu konfidenciālos personas
datus, ja šādu apstrādi pieprasa vai atļauj piemērojamais likums (piem., izpildīt savu
dažādības ziņošanas pienākumu);
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Nozieguma atklāšana un novēršana: mēs varam apstrādāt Jūsu konfidenciālos
personas datus, ja apstrāde ir nepieciešama nozieguma atklāšanai vai novēršanai
(piem., krāpniecības novēršana);
Likumīgo tiesību atzīšana, izmantošana vai aizstāvība: mēs varam apstrādāt Jūsu
konfidenciālos personas datus, ja apstrāde ir nepieciešama, lai atzītu, izmantotu vai
aizstāvētu likumīgās tiesības; vai
Piekrišana: mēs varam apstrādāt Jūsu konfidenciālos personas datus, ja mēs saskaņā
ar piemērojamo likumu esam saņēmuši iepriekšēju, skaidru piekrišanu pirms jūsu
konfidenciālo personas datu apstrādes (šis juridiskais pamats tiek izmantots tikai
saistībā ar apstrādi, kas ir pilnībā brīvprātīga – tā netiek izmantota apstrādei, kas ir
jebkādā veidā nepieciešama vai obligāta).

Ja sniedzat mums konfidenciālus personīgos datus, Jums jānodrošina, ka šādu datu
izpaušana mums ir likumīga, un Jums jānodrošina, ka uz šādu konfidenciālo personas datu
apstrādi attiecas spēkā esošs juridisks pamats.
(F) Apstrādes mērķis un juridiskais pamats
Kopsavilkums – apstrādes mērķis un juridiskais pamats
Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem mērķiem: sniegt Jums mūsu vietnes, aplikācijas,
preces un pakalpojumus; vadīt mūsu uzņēmējdarbību; komunicēt ar Jums; pārvaldīt mūsu IT
sistēmas; veselība un drošība; finanšu pārvaldība; pētījumu veikšana; mūsu telpu un sistēmu
drošības nodrošināšana; izmeklējumu veikšana, ja nepieciešams; piemērojamo likumu izpilde;
vietņu, aplikāciju, preču un pakalpojumu uzlabošana; pieņemšana darbā un pieteikumi
darbam.
Mērķi, kādiem mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar piemērojami likumu un juridiskais
pamats, uz kādu mēs veicam šo apstrādi, ir sekojoši:
Apstrāde

Apstrādes juridiskas mērķis

 vietņu,
aplikāciju,
preču
un
pakalpojumu nodrošināšana: mūsu
vietņu,
aplikāciju,
preču
vai
pakalpojumu sniegšana; vietņu,
aplikāciju, preču vai pakalpojumu
sniegšana
pēc
pieprasījuma;
reklāmas priekšmetu sniegšana pēc
pieprasījuma; un komunikācija ar
jums par šīm vietnēm, aplikācijām,
precēm vai pakalpojumiem.

 Apstrāde ir nepieciešama saistībā ar līgumu, ko esat noslēdzis ar
mums, vai lai veiktu pasākumus pirms līgums noslēgšanas ar mums;
vai
 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi, lai sniegtu mūsu
pakalpojumus (ciktāl šādas likumīgas intereses nenostājas augstāk
par jūsu interesēm, pamattiesībām vai brīvībām); vai
 Mēs esam ieguvuši Jūsu iepriekšēju piekrišanu apstrādei (šis
likumīgais pamats tiek izmantots tikai saistībā ar apstrādi, kas ir
pilnībā brīvprātīga – tas netiek izmantots apstrādei, kas jebkādā veidā
ir nepieciešama vai obligāta).

 Uzņēmējdarbības vadīšana: mūsu
vietņu,
aplikāciju,
preču
un
pakalpojumu
izmantošana
un
pārvaldīšana; satura nodrošināšana
Jums;
reklāmas
vai
citas
informācijas
parādīšana Jums;
komunikācija un mijiedarbība ar
Jums
caur
mūsu
vietnēm,
aplikācijām,
precēm
vai
pakalpojumiem; un informēšana par
izmaiņām mūsu vietnēs, aplikācijās,
precēs vai pakalpojumos.

 Apstrāde ir nepieciešama saistībā ar līgumu, ko esat noslēdzis ar
mums, vai lai veiktu pasākumus pirms līgums noslēgšanas ar mums;
vai
 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi, lai sniegtu mūsu
pakalpojumus (ciktāl šādas likumīgas intereses nenostājas augstāk
par jūsu interesēm, pamattiesībām vai brīvībām); vai
 Mēs esam ieguvuši Jūsu iepriekšēju piekrišanu apstrādei (šis
likumīgais pamats tiek izmantots tikai saistībā ar apstrādi, kas ir
pilnībā brīvprātīga – tas netiek izmantots apstrādei, kas jebkādā veidā
ir nepieciešama vai obligāta).
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Apstrāde

Apstrādes juridiskas mērķis

 Komunikācija un mārketings: saziņa
ar Jums, izmantojot jebkādus
līdzekļus
(ieskaitot
e-pastu,
telefonu,
teksta
paziņojumus,
sociālos tīklus, pastu vai personīgi),
par jauniem priekšmetiem vai citu
informāciju, kas Jums var būt
interesanta, vienmēr saskaņā ar
iepriekš dotu piekrišanu, ciktāl to
pieprasa piemērojamais likums;
attiecīgajos
gadījumos
kontaktinformācijas uzturēšana un
atjaunošana; un iepriekšējas, pēc
izvēles
sniegtas
piekrišanas
iegūšana, ja tas nepieciešams.

 Apstrāde ir nepieciešama saistībā ar līgumu, ko esat noslēdzis ar
mums, vai lai veiktu pasākumus pirms līgums noslēgšanas ar mums;
vai
 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi, lai sniegtu mūsu
pakalpojumus (ciktāl šādas likumīgas intereses nenostājas augstāk
par jūsu interesēm, pamattiesībām vai brīvībām); vai
 Mēs esam ieguvuši Jūsu iepriekšēju piekrišanu apstrādei (šis
likumīgais pamats tiek izmantots tikai saistībā ar apstrādi, kas ir
pilnībā brīvprātīga – tas netiek izmantots apstrādei, kas jebkādā veidā
ir nepieciešama vai obligāta).

 IT sistēmu pārvaldība: mūsu
komunikācijas, IT un drošības
sistēmu pārvaldība un izmantošana;
un šo sistēmu auditi (ieskaitot
drošības auditus) un uzraudzība.

 Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumīgo pienākumu; vai
 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi ar mērķi pārvaldīt un
uzturēt mūsu komunikācijas un IT sistēmas (ciktāl šādas likumīgas
intereses nenostājas augstāk par jūsu interesēm, pamattiesībām vai
brīvībām).

 Veselība un drošība: veselības un
drošības novērtējumi un ierakstu
glabāšana; un saistīto likumīgo
pienākumu izpilde.

 Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumīgo pienākumu; vai
 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi ar mērķi pārvaldīt un
uzturēt mūsu komunikācijas un IT sistēmas (ciktāl šādas likumīgas
intereses nenostājas augstāk par jūsu interesēm, pamattiesībām vai
brīvībām); vai
 Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu personas vitālās intereses.

 Finanšu pārvaldība: pārdošana;
finanses; korporatīvais audits; un
tirgotāju pārvaldība.

 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi ar mērķi pārvaldīt un
uzturēt mūsu uzņēmuma finanšu darījumus (ciktāl šādas likumīgas
intereses nenostājas augstāk par jūsu interesēm, pamattiesībām vai
brīvībām); vai
 Mēs esam ieguvuši Jūsu iepriekšēju piekrišanu apstrādei (šis
likumīgais pamats tiek izmantots tikai saistībā ar apstrādi, kas ir
pilnībā brīvprātīga – tas netiek izmantots apstrādei, kas jebkādā veidā
ir nepieciešama vai obligāta).

 Pētījumi: saziņa ar Jums, lai iegūtu
Jūsu viedokli par mūsu vietnēm,
aplikācijām,
precēm
vai
pakalpojumiem.

 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi ar mērķi veikt pētījumus,
apmierinātības pārskatus un tirgus izpēti (ciktāl šādas likumīgas
intereses nenostājas augstāk par jūsu interesēm, pamattiesībām vai
brīvībām); vai
 Mēs esam ieguvuši Jūsu iepriekšēju piekrišanu apstrādei (šis
likumīgais pamats tiek izmantots tikai saistībā ar apstrādi, kas ir
pilnībā brīvprātīga – tas netiek izmantots apstrādei, kas jebkādā veidā
ir nepieciešama vai obligāta).

 Drošība: mūsu telpu fiziskā drošība
(ieskaitot
ierakstus
par
apmeklējumiem
mūsu
telpās);
CCTV ieraksti; un elektroniskā
drošība (ieskaitot ierakstus par
pieteikšanos
un
piekļuves
informāciju).

 Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumīgo pienākumu; vai
 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi ar mērķi nodrošināt mūsu
uzņēmuma un mūsu telpu fizisko un elektronisko drošību (ciktāl šādas
likumīgas intereses nenostājas augstāk par jūsu interesēm,
pamattiesībām vai brīvībām).

 Izmeklēšanas: politikas pārkāpumu
un kriminālnoziegumu atklāšana,
izmeklēšana un novēršana saskaņā
ar piemērojamo likumu.

 Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumīgo pienākumu; vai
 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi ar mērķi atzīt, izmantot
un aizsargāt savas likumīgās tiesības
(ciktāl šādas likumīgas
intereses nenostājas augstāk par jūsu interesēm, pamattiesībām vai
brīvībām).

 Tiesvedība:
likumīgo
tiesību
atzīšana,
izmantošana
un
aizstāvēšana.

 Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumīgo pienākumu; vai
 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi ar mērķi atklāt un
aizsargāties pret mūsu politikas un piemērojamo likumu pārkāpumiem
(ciktāl šādas likumīgas intereses nenostājas augstāk par jūsu
interesēm, pamattiesībām vai brīvībām).

 Tiesiskā atbilstība: mūsu juridisko
un
reglamentējošo
pienākumu
izpilde saskaņā ar piemērojamo
likumu.

 Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumīgo pienākumu.
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Apstrāde

Apstrādes juridiskas mērķis

 Vietņu,
aplikāciju,
preču
un
pakalpojumu uzlabošana: problēmu
noteikšana
mūsu
vietnēs
aplikācijās,
precēs
vai
pakalpojumos;
uzlabojumu
plānošana
vietnēs,
aplikācijās,
precēs un pakalpojumos; un jaunu
vietņu,
aplikāciju,
preču
un
pakalpojumu izveide.

 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi ar mērķi uzlabot mūsu
vietnes, aplikācijas, preces vai pakalpojumus (ciktāl šādas likumīgas
intereses nenostājas augstāk par jūsu interesēm, pamattiesībām vai
brīvībām); vai
 Mēs esam ieguvuši Jūsu iepriekšēju piekrišanu apstrādei (šis
likumīgais pamats tiek izmantots tikai saistībā ar apstrādi, kas ir
pilnībā brīvprātīga – tas netiek izmantots apstrādei, kas jebkādā veidā
ir nepieciešama vai obligāta).

 Pieņemšana darbā un pieteikumi
darbam: pieņemšana darbā; amatu
reklamēšana;
intervēšana;
piemērotības analīze attiecīgajam
amatam; ieraksti par lēmumiem
pieņemt
darbā;
piedāvājumu
detaļas; un pieņemšanas detaļas.

 Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumīgo pienākumu (sevišķi
attiecībā uz piemērojamo darba likumu); vai
 Mums ir likumīgas intereses veikt apstrādi ar mērķi pieņemt darbā
un apstrādāt darba pieteikumus (ciktāl šādas likumīgas intereses
nenostājas augstāk par jūsu interesēm, pamattiesībām vai brīvībām);
vai
 Mēs esam ieguvuši Jūsu iepriekšēju piekrišanu apstrādei (šis
likumīgais pamats tiek izmantots tikai saistībā ar apstrādi, kas ir
pilnībā brīvprātīga – tas netiek izmantots apstrādei, kas jebkādā veidā
ir nepieciešama vai obligāta).

(G) Personas datu izpaušana trešajām personām
Kopsavilkums – Personas datu izpaušana trešajām personām
Mēs izpaužam personas datus: juridiskām un pārvaldes iestādēm; mūsu ārējiem
konsultantiem; Apstrādātājiem; jebkurai pusei, ja tas nepieciešams saistībā ar tiesvedību;
jebkurai pusei, ja tas nepieciešams kriminālnozieguma izmeklēšanai, atklāšanai vai
novēršanai; mūsu uzņēmuma pircējam; trešo pušu reklāmas, spraudņu vai saturu
sniedzējiem, kas tiek izmantoti mūsu vietnēs vai aplikācijā.
Mēs izpaudīsim personas datus citiem uzņēmumiem Hisense grupā likumīgos
uzņēmējdarbības nolūkos un uzņēmējdarbības nodrošināšanai un, lai nodrošinātu Jums savas
vietnes, aplikācijas, preces pakalpojumus saskaņā ar piemērojamiem likumiem. Turklāt mēs
izpaužam personas datus:
 Jums un attiecīgos gadījumos Jūsu ieceltiem pārstāvjiem;
 juridiskām un pārvaldes iestādēm, ja tās to pieprasa, vai, lai ziņotu par faktisku vai
domājamu piemērojamā likuma vai noteikuma pārkāpumu;
 grāmatvežiem, revidentiem, advokātiem un citiem ārējiem profesionāliem Hisense
konsultantiem atbilstoši saistošam konfidencialitātes pienākumam;
 trešo pušu apstrādātājiem (piemēram, maksājuma pakalpojumu sniedzējiem; piegādes
uzņēmumiem, u.c.), kas atrodas jebkurā vietā pasaulē, ievērojot punktā (G) minētās
prasības;
 jebkurai attiecīgai personai, tiesībsargājošai iestādei vai tiesai, ciktāl tas nepieciešams,
lai atzītu, izmantotu vai aizstāvētu likumīgās tiesības;
 jebkurai attiecīgai personai, lai novērstu, izmeklētu, atklātu vai ierosinātu lietu par
kriminālnoziegumu vai kriminālsoda izpildi;
 attiecīgajiem trešo pušu ieguvējiem, ja mēs pārdotu vai nodotu visu vai daļu no
uzņēmuma vai aktīviem (ieskaitot reorganizācijas vai likvidēšanas gadījumā); un
 attiecīgajiem trešo pušu nodrošinātājiem, ja mūsu vietnēs vai aplikācijās tiek izmantotas
trešo pušu reklāmas, spraudņi vai saturs. Ja izviļaties mijiedarboties ar šādu reklāmu,
spraudni vai saturu, Jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar attiecīgo trešās puses
nodrošinātāju. Mēs rekomendējam pārskatīt trešās puses privātuma politiku, pirms
mijiedarboties ar tās reklāmu, spraudni vai saturu.
Ja mēs noalgojam trešās puses apstrādātāju, lai apstrādātu Jūsu personas datus,
Apstrādātājs būs saistīts ar saistošu līgumisko pienākumu: (i) apstrādāt personas datus tikai
saskaņā ar mūsu iepriekšējiem rakstiskiem norādījumiem; un (ii) veikt pasākumus, lai
nodrošinātu personas datu konfidencialitāti un drošību; kopā ar papildu prasībām atbilstoši
piemērojamam likumam.
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(H) Starptautiska personas datu nosūtīšana
Kopsavilkums – Starptautiska personas datu nosūtīšana
Mēs nosūtām personas datus saņēmējiem citās valstīs. Ja mēs pārsūtām Jūsu personas
datus no EEZ saņēmējiem, kas atrodas ārpus EEZ, kas neatrodas atbilstošā jurisdikcijā, mēs
to darām uz standarta līguma noteikumu bāzes.
Tā kā mūsu uzņēmums ir starptautisks, mēs nosūtām personas datus Hisense grupas
ietvaros, kā arī trešajām pusēm, kas norādītas punktā (G), saistībā ar šajā Paziņojumā
izklāstītajiem mērķiem. Šī iemesla dēļ mēs nosūtām personas datus uz citām valstīm, kurās
var pastāvēt atšķirīgi likumi un prasības par datu aizsardzību nekā Jūsu atrašanās valstī.
Ja mēs pārsūtām Jūsu personas datus no EEZ saņēmējiem, kas atrodas ārpus EEZ, kas
neatrodas atbilstošā jurisdikcijā, mēs to darām uz standarta līguma noteikumu bāzes. Jūs
varat pieprasīt standarta līguma noteikumu kopiju, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta
zemāk punktā (Q).
Ņemiet vērā, ka, ja Jūs nosūtat personas datus tieši Hisenses uzņēmuma, kas nodibināts
ārpus EEZ, mēs neesam atbildīgi par šo personas datu nosūtīšanu. Tomēr mēs apstrādāsim
Jūsu personas datus no brīža, kad būsim tos saņēmuši, saskaņā ar šī Paziņojuma
nosacījumiem.
(I) Datu drošība
Kopsavilkums – Datu drošība
Mēs īstenojam attiecīgus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu
jūsu personas datus. Pārliecinieties, ka personas dati, ko mums nosūtāt, tiek nosūtīti droši.
Mēs esam īstenojuši attiecīgus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, kas
paredzēti Jūsu personas datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu,
zaudēšanu, izmaiņu, nepilnvarotu izpaušanu, nepilnvarotu piekļūšanu un citas nelikumīgas vai
neatļautas apstrādes formas saskaņā ar piemērojamo likumu.
Tā kā internets ir atvērta sistēma, informācijas pārsūtīšana pa internetu nav pilnībā droša. Lai
gan mēs īstenojam visus saprātīgos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs
nevaram garantēt datu drošību, kas mums pārsūtīti pa internetu – šāda pārsūtīšana notiek uz
Jūsu riska un Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka personas dati mums tiek nosūtīti
drošā veidā.
(J) Datu precizitāte
Kopsavilkums – Datu precizitāte
Mēs veicam visas pamatotās darbības, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati tiek saglabāti
precīzi un atjaunoti un, ka tie tiek dzēsti vai laboti, ja mēs uzzinām par kādām neprecizitātēm.
Mēs veicam visas pamatotās darbības, lai nodrošinātu, ka:
 Jūsu personas dati, ko mēs apstrādājam, ir precīzi un, ja nepieciešams, atjaunoti; un
 Jūsu personas dati, ko mēs apstrādājam un kas ir neprecīzi (attiecībā uz mērķi, kādam
tie tiek apstrādāti), tiek dzēsti vai nekavējoties izlaboti.
Laiku pa laikam mēs varam lūgt Jūs apstiprināt Jūsu personas datu precizitāti.
(K) Datu samazināšana
Kopsavilkums – Datu samazināšana
Mēs veicam visas pamatotās darbības, lai līdz nepieciešamajam apjomam ierobežotu
personas datu apjomu, ko mēs apstrādājam.
Mēs veicam visas pamatotās darbības, lai nodrošinātu, kas Jūsu personas dati, ko mēs
apstrādājam, tiek ierobežoti līdz personas datiem, kas ir pamatoti nepieciešami saistībā ar
mērķiem, kas izklāstīti šajā Paziņojumā.
6 / 11

(L) Datu saglabāšana
Kopsavilkums – Datu saglabāšana
Mēs veicam visas pamatotās darbības, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati tiek saglabāti
tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams saistībā ar likumīgo mērķi.
Mēs veicam visas pamatotās darbības, lai nodrošinātu, kas Jūsu personas dati tiek apstrādāti
tikai minimālo neieciešamo periodu šajā Paziņojumā izklāstītajiem mērķiem. Kritēriji, lai
noteiktu ilgumu, kādā mēs glabājam Jūsu personas datus, ir sekojoši:
(1) mēs saglabāsim personas datus formā, kas ļauj veikt identificēšanu tikai, kamēr:
(a) mēs uzturam pastāvīgas attiecības ar Jums (piem., ja Jūs lietojat mūsu
pakalpojumus un/vai preces vai ja esat likumīgi iekļauts mūsu adresātu
sarakstā un neesat izrakstījies no tā); vai
(b) Jūsu personas dati ir nepieciešami saistībā ar šajā Paziņojumā izklāstītajiem
likumīgajiem mērķiem, attiecībā uz kuriem mums ir spēkā esošs juridisks
pamats (piem., ja Jūsu personas dati ir iekļauti līguma starp mums un Jūsu
darba devēju, un mums ir likumīgas intereses apstrādāt šos datus, lai vadītu
uzņēmējdarbību vai īstenotu savas saistības saskaņā ar šo līgumu; vai ja
mums ir juridisks pienākums saglabāt Jūsu personas datus),
plus:
(2) sekojošais ilgums:
(a) piemērojamais ierobežojuma periods saskaņā ar piemērojamo likumu (t.i.,
periods, kura laikā persona var celt prasību pret mums saistībā ar Jūsu
personas datiem vai, uz kuru attiecas Jūsu personas dati); un
(b) papildus divi (2) mēneši pēc šāda ierobežojuma perioda beigām (ja persona
ceļ prasību ierobežojuma perioda beigās, lai mums tiek dots vēl pietiekams
laiks, kurā identificēt personas datus, kas attiecas uz šo prasību),
un:
(3) turklāt, ja tiek celta attiecīga prasība, mēs turpinām apstrādāt personas datus uz tādu
papildu periodu, kas ir nepieciešams saistībā ar šo prasību.
(a) un (b) punktā minēto periodu laikā mēs ierobežosim Jūsu personas datu apstrādi līdz šo
datu glabāšanai, to drošības uzturēšanai tādā apjomā, kas nepieciešams šo datu izskatīšanai
saistībā ar juridisku prasību vai pienākumu saskaņā ar piemērojamo likumu.
Ja (1), (2) un (3) apakšpunktā minētais periods ir beidzies, mēs:
 uz visiem laikiem dzēsīsim vai iznīcināsim Jūsu personas datus; vai
 anonimizēsim attiecīgos personas datus.
(M) Jūsu likumīgās tiesības
Kopsavilkums – Jūsu likumīgās tiesības
Saskaņā ar piemērojamiem likumiem Jums var būt vairākas tiesības, ieskaitot: tiesības
nesniegt mums savus personas datus; tiesības piekļūt saviem personas datiem; tiesības
pieprasīt neprecizitāšu izlabošanu; tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai
apstrādes ierobežošanu; tiesības iebilst personas datu apstrādei; tiesības likt pārsūtīt
personas datus citam pārzinim; tiesības atsaukt piekrišanu; un tiesības iesniegt sūdzības Datu
aizsardzības iestādēs. Dažos gadījumos vajadzēs uzrādīt pierādījumus Jūsu identitātei, lai
mēs varētu īstenot šīs tiesības.
Saskaņā ar piemērojamiem likumiem Jums var būt sekojošas tiesības attiecībā uz attiecīgo
Jūsu personas datu apstrādi:
 tiesības nesniegt mums savus personas datus (bet, ņemiet vērā, ka mēs nevarēsim
sniegt Jums visus ieguvumus, ko nodrošina mūsu vietnes, aplikācijas, preces vai
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pakalpojumi, ja Jūs nesniegsiet mums savus personas datus – piem., mēs nevarēsim
apstrādāt Jūsu pieprasījumus bez nepieciešamajām detaļām);
tiesības pieprasīt piekļuvi vai kopijas no Jūsu attiecīgajiem personas datiem kopā ar
informāciju par šo personas datu veidu, apstrādi un izpaušanu;
tiesības pieprasīt neprecizitāšu izlabošanu attiecīgajos personas datos;
tiesības uz likumīgiem pamatiem pieprasīt:
o attiecīgo Jūsu personas datu dzēšanu; vai
o attiecīgo Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu;
tiesības likt noteiktus personas datus pārsūtīt citam pārzinim strukturētā,
vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, ciktāl tas iespējams;
ja mēs apstrādājam attiecīgos Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu,
tiesības atsaukt šo piekrišanu (šāda atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas
notika pirms dienas, kad mēs saņēmām paziņojumu par atsaukšanu, un tā nekavē Jūsu
personas datu apstrādi, paļaujoties uz citiem pieejamiem juridiskiem pamatiem); un
tiesības iesniegt sūdzības Datu aizsardzības iestādē (sevišķi tās ES Dalībvalsts datu
aizsardzības iestādē, kurā dzīvojat vai kurā strādājat vai kurā pēc Jūsu teiktā noticis
pārkāpums) attiecībā uz attiecīgo Jūsu personas datu apstrādi.

Saskaņā ar piemērojamo likumu Jums var būt sekojošas papildu tiesības attiecībā uz
attiecīgo Jūsu personas datu apstrādi:
 tiesības, pamatojoties uz konkrēto situāciju, iebilst, ka mēs vai kāds mūsu
vārdā apstrādā attiecīgos Jūsu personas datus; un
 tiesības iebilst, ka mēs vai kāds mūsu vārdā apstrādā attiecīgos Jūsu
personas datus tiešā mārketinga nolūkā.
Tas neietekmē Jūsu likumiskās tiesības.
Lai izmantotu vienu vai vairākas no šīm tiesībām vai uzdotu jautājumu par šīm tiesībām vai
citu šī Paziņojuma nosacījumu, vai par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus,
izmantojiet punktā (Q) sniegto kontaktinformāciju. Ņemiet vērā, ka:
 dažos gadījumos var būt nepieciešams uzrādīt pierādījumu savai identitātei, pirms mēs
varam īstenot šīs tiesības; un
 ja Jūsu pieprasījuma pieprasa papildu faktu konstatēšanu (piem., noteikt, vai apstrāde ir
neatbilstoša piemērojamiem likumiem), mēs pamatoti nekavējoties izmeklēsim Jūsu
prasību, pirms izlemt, kādus pasākumus veikt.
(N) Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas
Kopsavilkums – Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas
Mēs apstrādājat personas datus, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkāku
informāciju skatiet mūsu sīkdatņu politikā.
Ja apmeklējat tīmekļa vietni vai lietojat aplikāciju, mēs parasti ievietojam Jūsu ierīcē sīkdatni
vai nolasām Jūsu ierīcē jau esošās sīkdatnes, bet vienmēr mēs iegūstam tam atļauju, ja tas
nepieciešams saskaņā ar piemērojamo likumu. Mēs izmantotajam sīkdatnes, lai reģistrētu
informāciju par Jūsu ierīci, pārlūku un dažos gadījumos par Jūsu izvēlēm un pārlūkošanas
ieradumiem. Mēs apstrādājam personas datus, caur sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām
saskaņā ar mūsu sīkdatņu politiku sekojošā veidā:

Hisense UK Limited: https://hisense.co.uk/cookie-notice/
Hisense France SAS: https://www.hisense.fr/mentions-legales/utilisation_cookies
Hisense Germany GmbH: www.hisense.de/cookiehinweis
Hisense Italia S.r.l: https://www.hisenseitalia.it/cookie notice/
Hisense Iberia S.L.U: http://www.hisense.es/politica-de-cookies/
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http://www.hisense.pt/politica-de-cookie/
Hisense Czech S.r.o: http://hisense.cz/pouzivani-souboru-cookies
(O) Noteikumi / Juridiskie
Kopsavilkums – Noteikumi / Juridiskie
Mūsu noteikumi/juridiskie regulē visas mūsu vietņu un aplikāciju izmantošanas.
Visu mūsu vietņu, aplikāciju, preču un pakalpojumu izmantošana ir pakļauta sekojošiem mūsu
noteikumiem/juridiskiem. Mēs rekomendējam, lai Jūs regulāri pārskatītu mūsu
noteikumus/juridiskos, lai pārskatītu visas izmaiņas, ko mēs varam būt veikuši.

Hisense UK Limited: https://hisense.co.uk/terms-and-conditions/
Hisense France SAS: https://www.hisense.fr/mentions-legales

Hisense Germany GmbH: https://hisense.de/impressum/
Hisense Italia S.r.l: https://www.hisenseitalia.it/terms and conditions/
Hisense Iberia S.L.U: http://www.hisense.es/terminos-de-uso/

http://www.hisense.pt/terminos-de-uso/
Hisense Czech S.r.o: http://hisense.cz/podminky-pouzivani-webu
(P) Tiešais mārketings
Kopsavilkums – Tiešais mārketings
Mēs apstrādājam personas datus, lai sazinātos ar Jums par informāciju attiecībā uz vietnēm
aplikācijām precēm vai pakalpojumiem, kas Jums varētu būt interesanti. Jūs bez maksas
jebkurā laikā varat no tā atteikties.
Mēs apstrādājam personas datus, lai sazinātos ar Jums pa e-pastu, telefonu, tiešo pastu vai
citiem saziņas līdzekļiem, lai sniegtu Jums informāciju par vietnēm, aplikācijām, precēm vai
pakalpojumiem, kas Jums varētu būt interesanti. Ja mēs Jums nodrošinām vietnes, aplikācijas,
preces vai pakalpojumus, mēs varam Jums nosūtīt informāciju par vietnēm, aplikācijām,
precēm vai pakalpojumiem, nākamām reklāmām vai citu informāciju, kas Jums var būt
interesanta, izmantojot saziņas informāciju, ko esat mums sniedzis, vienmēr iegūstot
iepriekšēju Jūsu piekrišanu pēc izvēles, ja tas neieciešams saskaņā ar piemērojamo likumu.
Jūs jebkurā laikā varat atteikties no mūsu reklāmas e-pastiem, vienkārši nospiežot uz
atteikšanās saites, kas norādītā katrā mūsu nosūtītajā reklāmas e-pastā. Pēc atteikšanās mēs
vairs nesūtīsim Jums reklāmas e-pastus, bet dažos gadījumos mēs turpināsim sazināties ar
Jums, ja tas nepieciešams saistībā ar Jūsu pieprasītajām vietnēm, aplikācijām, precēm vai
pakalpojumiem.
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(Q) Kontaktinformācija
Kopsavilkums – ziņas par pārziņiem
Ir vairāki Hisense uzņēmumi, kas šī Paziņojuma par konfidencialitāti izpratnē rīkojas kā
Pārziņi.
Šīs politikas izpratnē attiecīgie pārziņi ir:
Pārzinis
Hisense International Co., Ltd.

Kontaktinformācija
No.218, Qianwangang Road, Economic and
Technique Development Zone, Qingdao, P.R.C.

Hisense UK Limited

Unit 2 Meadow Court, Millshaw, Leeds, England LS11
8LZ, United Kingdom

Hisense France SAS

9 Rue des 3 soeurs, 93420 Villepinte, France

Hisense Germany GmbH

Prinzenallee 11-13, 40549 Düsseldorf, Germany

Hisense Europe Research &
Development Center GmbH

Prinzenallee 11-13, 40549 Düsseldorf, Germany

Hisense Italia S.r.l

Via Montefeltro, 6/A - 20156 Milano, Italy

Hisense Iberia S.L.U

Ronda Auguste y Louis Lumiere,23,nave 12,Parque
Tecnológico,Paterna,46980,Valencia, Spain

Hisense Czech S.r.o

Na hrebenech Ⅱ 1718/8, 14000, Praha-Nusle, Czech

Ja esat Eiropas Savienības rezidents, adresējiet jautājumus par datu apstādi, kas var
iesaistīti Hisense International Co., Ltd., Hisense Electric Co., Ltd. vai Hisense (Guangdong)
Air-Conditioner Company Ltd. mūsu
ES pārstāvi:
VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG
Roemerstr. 12
D-40476 Duesseldorf
E-pasts: hisense.representative@verdata.de
(R) Definīcijas


“Aplikācija” nozīmē jebkuru mūsu nodrošinātu aplikāciju (ieskaitot gadījumus, kad mēs
nodrošinām šādas aplikācijas, izmantojot trešo personu veikalus vai pārdošanas vietas
vai izmantojot citus līdzekļus).



“Atbilstoša jurisdikcija” nozīmē jurisdikciju, ko formāli izstrādājusi Eiropas Komisija,
nodrošinot atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni.



“Sīkdatne” nozīmē mazu failu, kas tiek ievietots Jūsu ierīcē, kad apmeklējat tīmekļa
vietni (ieskaitot mūs vietnes). Šajā paziņojumā atsauce uz “Sīkdatni” ietver analogas
tehnoloģijas, piemēram, tīmekļa bāksignālus un skaidrus GIF.



“Pārzinis” nozīmē iestādi, kas izlemj, kā un kādēļ personas dati tiek apstrādāti.
Daudzās jurisdikcijās kontrolierim ir primārā atbildība par to, lai izpildītu visus
piemērojamos datu aizsardzības likumus.



“Datu aizsardzības iestāde” nozīmē neatkarīgu valsts iestādi, kuras likumīgais
uzdevums ir pārraudzīt piemērojamo datu aizsardzības likumu izpildi.
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“EEZ” nozīmē Eiropas Ekonomisko Zonu.



“Personas dati” nozīmē informāciju par personu vai pēc kuras persona ir tieši vai
netieši identificējama, sevišķi atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, personas
kodu, datiem par vietu, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus faktorus, kas
raksturīgi šīs personas fiziskiem, fizioloģiskiem ģenētiskiem, garīgiem, ekonomiskiem,
kultūras vai sociālai identitātei.



“Apstrādāt”, “Apstrādā” vai “Apstrādāts” nozīmē visu, kas tiek darīts ar personas
datiem, izmantojot vai neizmantojot automatizētus līdzekļus, piemēram, ievākšana,
reģistrēšana, organizēšana, strukturizēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai maiņa,
atgūšana, konsultēšana, izmantošana, izpaušana pārsūtot, izplatīšana vai citādā veidā
padarot pieejamu, sakārtošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai
iznīcināšana.



“Apstrādātājs” nozīmē personu vai uzņēmumu, kas apstrādā personas datus Pārziņa
vārdā (kas nav Pārziņa darbinieks).



“Profilēšana” nozīmē automatizētas personas datu apstrādes formu, kas sastāv no
personas datu izmantošanas, lai izvērtētu noteiktos personīgos aspektus, kas attiecas
uz privātpersonu, sevišķi lai analizētu vai paredzētu aspektus attiecībā uz
privātpersonas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgajām izvēlēm,
interesē, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.



“Attiecīgie personas dati” nozīmē personas datus, attiecībā uz kuriem mēs esam
Pārzinis.



“Konfidenciāli personas dati” nozīmē personas datus par rasi vai etnisko izcelsmi,
politiskos uzskatus, reliģiskos un filozofiskos uzskatus, dalību arodbiedrībās, fizisko vai
garīgo veselību, seksuālo dzīvi, faktiskos vai varbūtējos kriminālpārkāpumus vai sodus,
personas kodu vai citu informāciju, kas saskaņā ar piemērojamo likumu tiek uzskatīta
par konfidenciālu.



“Standarta līguma noteikumi” nozīmē standarta pārsūtīšanas punktus, ko pieņem
Eiropas Komisija vai pieņem Datu aizsardzības iestāde un ko apstiprina Eiropas
Komisija.



“Vietne” nozīmē jebkuru tīmekļa vietni, ko mēs vai kāds mūsu vietā vada vai uztur.
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