DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA
(Spēkā stāšanās datus: 2018. gada 1. februāris)
Tālāk izklāstītā Datu aizsardzības politika (turpmāk tekstā – “Datu aizsardzības politika”) tiek
piemērota Jūsu Ierīču, Aplikācijas(-u) un jebkādu Viedpakalpojumu (kā definēts šajā dokumentā)
lietošanai. Šo Datu aizsardzības politiku piemēro “Hisense Electric Co., Ltd.”, tās saistītās, meitas
un (vai) mātes sabiedrības (turpmāk tekstā – “Hisense” vai “mēs”, vai “mūs”, vai “mūsu”. Saskaņā
ar šo Datu aizsardzības politiku mēs esam Datu pārvaldītājs.
Ievaddaļa
Mēs tiecamies aizsargāt visu Ierīces lietotāju privātumu. Šīs Datu aizsardzības politikas nolūks –
informēt Jūs par informācijas, kuru mēs vācam par Jums, veidiem, par to, kā šī informācija var tikt
izmantota un var tikt atklāta trešajām personām.
Šī Datu aizsardzības politika tiek piemērota informācijai par Jums, kuru šajā dokumentā noteiktā
kārtībā savācām mēs, ieskaitot “Hisense Electric Co., Ltd.”, ar to saistītās, meitas un (vai) mātes
sabiedrības (turpmāk tekstā – “Hisense”, “mēs” vai “mūs”, vai “mūsu”).
Šī Datu aizsardzības politika netiek piemērota informācijai, kuru Jūs sniedzat tieši trešajām
personām, kuru Viedpakalpojuus Jūs lietojat caur Ierīci, un informācijai, kuru tās vāc un kuras
pārvaldītāji ir iepriekš minētās trešās personas un, kuras izmantošanu var reglamentēt atsevišķā
privātuma politikā un (vai) lietošnas noteikumos. Iesakām Jums iepazīties ar pakalpojumu
sniedzēju trešo personu, kuru sniegtos Viedpakalpojumus varat sasniegt caur Ierīci, apstiprinātu
privātuma politiku un (vai) lietošanas noteikumiem.
1.

GALVENIE JĒDZIENI

“Aplikācija(-as)” – tā ir ievietojama, lejupielādējama un (vai) programatūras izpildiekārta, kura
pieder mums vai trešajai personai un ir pieejama Ierīcē.
“Saturs” – tie ir visi mūsu vai trešo personu piedāvājamie skaņas un video elementi, kā arī
idejas, ieskaitot, bet neaprobežojoties, datus, filmas, video ierakstus, fotogrāfijas, programatūras
iekārtu, spēles, dizainus, attēlus, mākslas darbus, ilustrācijas, mūziku, skaņas ierakstus,
informāciju un citu materiāla vai nemateriāla rakstura materiālus, ieskaitot atvasinātos
darinājumus, visos nesējos un visos formātos, kuri jau ir radīti vai tiks radīti nākotnē.
“Datu pārvaldītājs” – tas ir subjekts, kurš nolemj, kā un kādam nolūkam tiek Kārtoti Personas
dati.
“Datu aizsardzības institūcija“ – tā ir neatkarīga valdības iestāde, kura, realizējot tai ar likumiem
noteiktās funkcijas, uzrauga spēkā esošu personas datu aizsardzības likumu ievērošanu.
“Ierīce” – tas ir “Hisense” viedtelevizors.

“EEZ” – tā ir Eiropas Ekonomikas zona.
“Materiāls” ” kopumā nozīmē jebkuru Saturu, Sniegto saturu (ja tiek pielāgots un kā definēts
šajā dokumentā) izmantojot Ierīču izlasītās vai izsūtītās sarakstes, tīmekļa vietņu saturu,
personīgo sarunu ziņas, sociālajos tīklos publicētus ierakstus, informāciju, reklāmu un (vai)
norādes uz interneta vietnēm utt.
“Personas dati” – tā ir informācija par jebkuru personu vai informācija, pēc kuras iespējams tieši
vai netieši noteikt jebkuras personas identitāti, t.i., izmantojot biometriskos datus, piem., vārdu un
uzvārdu, personas kodu, informāciju par dzīvesvietu, interneta identifikatoru, identifikatoru vai
vienu vai dažas personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai
sociālās identitātes īpašības, kas nosaka datus.
“Kārtot”, “Kārtošana” vai “Kārtojams” – tās ir visas ar jebkuriem Personas datiem,
automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem, veicamās darbības, piemēram, vākšana,
ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, adaptēšana vai mainīšana, meklēšana,
iepazīšanās, izmantošana, atklāšana pārsūtot, izplatot vai citādākā veidā radot iespēju tos lietot,
tāpat salīdzināšana vai apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, izdzēšana vai likvidēšana.
“Īpaši personas dati” – tie ir personas dati, kuri atklāj tās rases vai etnisko izcelsmi, politisko,
reliģisko vai filosofisko pārliecību, piederību profesionālajās apvienībās vai datus par attiecīgās
personas prāta vai fizisko veselību, vai dzimumdzīvi, tās veiktajiem noziegumiem vai
noziegumiem, par kuru veikšanu tā tiek turēta aizdomās, saņemtajiem sodiem, personas kodi, tāpat
jebkuri citi dati, kuri spēkā esošos likumos ir iedalīti pie īpašiem personas datiem.
“Interneta vietne” – tā ir jebkura mūsu vai mūsu vārdā ekspluatējama vai pieskatāma Interneta
vietne.
“Viedpakalpojumi” – tās ir mūsu vai trešo personu sniegtās pieejas Materiālam, tā iegādes,
likvidēšanas, pārdošanas, pirkšanas, abonēšanas, nomas, iepazīšanās ar Materiālu vai jebkādi citi
tā lietošanas pakalpojumi, tāpat visu citu veidu pakalpojumi vai funkcijas, kas parasti tiek sniegtas
ar interneta starpniecību, izmantojot Aplikāciju(-as).
“Sniegtais saturs” – tas ir jebkurš Jūsu, Jūsu vārdā vai citu lietotāju, kuri lieto Jūsu Ierīci vai
Viedpakalpojumus vai ar to starpniecību sniegtais, ievietotais vai paziņotais saturs.
2. PERSONAS DATU VĀKŠANA
Personas datu vākšana: Mūsu vākto Jūsu Personas datu iespējamie avoti ir šie:
 Jūsu sniegtie dati: Mēs varam iegūt Jūsu Personas datus, kurus mums sniedzat paši (pie.,
vēršoties klientu apkalpošanas dienestā ar elektroniskā pasta starpniecību vai telefoniski,
vai, izmantojot citus līdzekļus).
 Dati, kuri iegūti attīstot attiecības: Mēs varam vākt vai iegūt Jūsu Personas datus, attīstot
parastas attiecības ar Jums (piem., Jums iegādājoties mūsu produktu vai pakalpojumu,
ieskaitot jebkuru Viedpakalpojumu).











Jūsu publiski paziņoti dati: Mēs varam vākt vai iegūt Jūsu Personas datus, kurus Jūs
acīmredzami publiskojāt, kā, lūk, sociālajos plašsaziņas līdzekļos (piem., mēs varam vākt
informāciju no Jūsu sadaļas(-ām) sociālajos plašsaziņas līdzekļos, Jums publicējot ar
mums saistītu publisku paziņojumu).
Dati no Aplikācijas(-ām): Mēs varam vākt vai iegūt Jūsu Personas datus, Jums
lejupielādējot jebkuras aplikācijas vai tās lietojot.
Sniegtais saturs: Mēs varam vākt vai iegūt Jūsu Personas datus, Jums sniedzot jekādu
Sniegto saturu.
Dati no Interneta vietnēm: Mēs varam vākt vai iegūt Jūsu Personas datus, Jums apmeklējot
jebkuru mūsu Interneta vietni vai lietojot jebkuras Interneta vietnē vai caur tām
sasniedzamās funkcijas vai resursus.
Reģistrācijas dati: Mēs varam vākt vai iegūt Jūsu Personas datus, Jums lietojot jebkuras
Aplikācijas vai Viedpakalpojumus, vai reģistrējoties kā to lietotājam.
Satura un reklāmas informācija: Jums nolemjot iepazīties ar trešās personas Saturu vai
reklāmu jebkādās Aplikācijās vai Viedpakalpojumos, mēs varam iegūt Personas datus par
Jums tieši vai no attiecīgās minētās trešās personas, kura sniedz Aplikāciju vai
Viedpakalpojumu.
Trešajai personai esošā informācija: Mēs varam vākt vai iegūt Jūsu Personas datus no
trešajām personām, kuras mums to sniedz, ieskaitot trešās personas, kuras sniedz
Aplikācijas un Viedpakalpojumus.

Personas datu veidošana: Tāpat mēs varam veidot Personas datus par Jums, piem., Jūsu
sarakstes ar mums ierakstus, informāciju par Jūsu pārskatīšanas un pirkšanas vēstures datiem.
3. MŪSU KĀRTOJAMO PERSONAS DATU KATEGORIJAS
Mēs varam Kārtot tālāk minētām kategorijām piešķirtus Jūsu Personas datus tik, cik tāda
kārtošana ir nepieciešama, ņemot vērā šajā Datu aizsardzības politikā nostiprinātos datu
kārtošanas nolūkus:
 Informācija par personu: vārds(-i); izvēlētais vārds; parole un fotogrāfija.
 Demogrāfiskā informācija: dzimums, dzimšanas datums / vecums, tautība; uzruna; tituls /
zinātniskais grāds; un vēlamā valoda.
 Kontaktinformācija: adrese; tālruņa numurs; elektroniskā pasta adrese; un Jūsu publiski
pieejamais(-ie) profils(-i) sociālajos plašsaziņas līdzekļos.
 Pirkšanas dati: ieraksti par pirkumiem un cenām, ieskaitot pirkumus izmantojot
Viedpakalpojumus.
 Informācija par maksājumiem: ieraksti par faktūrrēķiniem; ieraksti par maksājumiem;
adrese rēķinu sūtīšanai; maksājuma veids, bankas konta numurs vai kredītkartes numurs;
kartes turētāja vai īpašnieka vārds un uzvārds; kartes vai sadaļas drošības dati; datums, no
kura karte ir derīga; tāpat kartes derīguma beigu datums; maksājuma summa; maksājuma
diena; un ieraksti par maksājuma čekiem.
 Dati, saistīti ar Interneta vietnē, Aplikācijām un Viedpakalpojumiem: informācija par
Ierīci; iestatījumi; IP adrese; valodas iestatījumi; datumi un laiki; Aplikācijas lietošanas
statistika; Aplikācijas parametri; pieslēgšanās pie Aplikācijas datumi un laiki; vietas










informācija un cita tehniskās komunikācijas informācija; lietotāja vārds; parole, drošas
pieslēgšanās statistika, vispārējā statistikas informācija.
Satura un reklāmas dati: ieraksti par Jūsu mijiedarbību ar mūsu interneta reklāmu un
Saturu, ieraksti par lapās vai Aplikācijas lietotāja salāgojumos rādāmo reklāmu un Saturu,
un jebkāda mijiedarbība, kura Jums varēja būt ar Saturu vai reklāmu.
Uzskati un viedokļi: jebkādi uzskati un viedokļi, kurus nolēmāt mums atsūtīt (piem.,
piedaloties viedokļu aptaujās un pētījumos, pildot atsauksmju formas vai veicot reitinga
darbības Aplikācijas trešo personu aplikāciju veikalos) vai publiski paziņojāt, rakstot par
mums sociālajās plašsaziņas platformās.
Ne personas dati: Jums lietojot Ierīci, mēs tāpat varam vākt noteiktu informāciju, kuru pašu
vai kopā ar citu informāciju nav iespējams izmantot Jūsu identitātes noteikšanai vai, lai
personīgi ar Jums sazinātos (“Ne personas dati”). Tāpat Ne personas datiem tiek piešķirta
tehniskā informācija, kas saistīta ar Jūsu Ierīces lietošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties,
informāciju par Ierīces priekšrocībām, Ierīces lietošanu, Aplikāciju lietošanu un (vai) citus,
ar Jūsu Ierīces lietošanu saistītos, tehniskos datus, pēc kuriem nav iespējams noteikt Jūsu
identitāti. Pie Ne personas datiem tāpat var pieskaitīt noteiktus datus vai informāciju, kuru
mums sniedzat, kad lietojat Ierīci, piem., vaicājumi, kurus ievadiet lietojot Ierīces
meklēšanas funkcijas, lappušu vaicājumi, sasniegto vai pārskatīto Saturu vai televīzijas
programmu sarakstus, vai datus par konkrētiem Jūsu lietotiem pakalpojumiem vai
aplikācijām, Jūsu vaicājuma datumu un laiku u.c. Ja skaidri nolemsit lietot “Amazon
Alexa” pakalpojumu, kā tas apspriests šajā Datu aizsardzības politikā, Ne personas dati
tāpat var veidot Viedtelevizora lietošanas datus, kā tas definēts un apspriests tālākajā
nodaļā.
“Amazon Alexa” pakalpojums. Šajā Ierīcē standarta kārtībā var ieviest “Amazon Alexa”
pakalpojumu (angļu val. Amazon Alexa Service, turpmāk tekstā – “AAS”). Saskaņā ar
paredzētajiem iestatījumiem, AAS nav aktivizēts, bet tas nozīmē, ka AAS nedarbosies un
līdz Jūs skaidri nenolemsit to lietot, Jūsu Personas dati netiks vākti. Ņemot vērā Jūsu
iepriekšējo skaidro izvēlni, AAS var pilnvarot Jūs valdīt Ierīci izmantojot ar balsi izteiktas
komandas un pakalpojumus, kā arī saņemt citas pie tām pašām “Hisense” un “Amazon”
sadaļām pievienotās ierīces ar AAS funkciju. Mēs nekārtosim Jūsu balss datus. Vienīgie
personas dati, kurus kārtojam kopā ar AAS, ir atbilstoši AAS un “Hisense” lietotāja sadaļas
pieslēgšanās dati. Ja vēlaties saņemt informāciju par AAS un savām tiesībām, iepazīstieties
ar šīs Datu aizsardzības politikas spēkā stāšanās dienā spēkā esošiem trešās personas
apstiprinātiem lietošanas noteikumiem un ar privātuma politiku adresē
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740..
Bērnu līdz 13 (trīspadsmit) gadu vecumam Personas dati. Saprotot, ka vecāki, aizbildņi un
citas pieaugušās personas var iegādāties Ierīci ģimenes, ieskaitot nepilngadīgus tās
locekļus, vajadzībām, mēs uzņemamies aizsargāt bērnu Personas datus. Šī iemesla dēļ,
caur Ierīci sasniedzamie Viedpakalpojumi nav paredzēti lietošanai personā līdz 13
(trīspadsmit) gadu vecumam un mēs mērķtiecīgi, nekādiem nolūkiem nevāksim Personas
datus no personām, kuras nav sagaidījušas norādīto vecumu, tāpat atmetīsim tādu personu
reģistrācijas pieteikumus. Ticams, ka dažos gadījumos, kad informācija tiek sniegta
elektroniskā veidā, mēs nevarēsim noteikt, vai informācija tika iegūta no bērniem, kuri
jaunāki par 13 (trīspadsmit) gadu vecumu un mēs izmantosim šo informāciju, it kā to būtu
iesniegusi pieaugusi persona. Uzzinot, ka jebkādus Personas datus sniedzis bērns līdz 13t
(trīspadsmit) gadu vecumam, mēs pielietosim komerciāli pamatotus centienus, lai tāda



informācija tiktu izdzēsta. Mēs mudinām vecākus un likumīgos aizbildņus vērot visas viņu
bērnu internetā veiktās darbības un neļaut viņiem, lietojot Viedpakalpojumus, sniegt
jebkādus Personas datus. MĒS SKAIDRI PAZIŅOJAM, KA NEUZŅEMAMIES
ATBILDĪBU PAR TO, KA, PĀRKĀPJOT ŠO DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKU,
TĀDAS FUNKCIJAS LIETOS VAI TĀS ĻAUNPRĀTĪGI LIETOS BĒRNI.
Sīkfaili un citas izsekošanas tehnoloģijas. Reizēm Ierīcē vai Aplikācijā(-ās) var tikt
izmantoti “sīkfaili” (angļu val. cookies) vai citas tehnoloģijas (piem., pārlūkprogrammas
sīkfaili, “flash” pieejas sīkfaili un vietnes bākas). Sīkfails – tas ir neliela apjoma datorfails,
kurš tiek ievietots Ierīcē un tiek glabāts Ierīces iekšējā atmiņā. Šīs tehnoloģijas palīdz
mums labāk saprast lietotāju uzvedību, savākt informāciju par Jūsu pārskatītajiem un
sasniegtajiem Viedpakalpojumiem, tāpat palīdz mums Jūsu Ierīču vai Aplikācijas(-u)
lietošanu padarīt ērtāku un vairāk atbilstošu Jūsu personīgajām vajadzībām. Turklāt
sīkfailus un citas tehnoloģijas var lietot, lai vāktu informāciju Jūsu darbību internetā
vēsturei, tāpat Jums lietojot trešo personu interneta vietnes un citus pakalpojumus.
Informāciju par to, kā iespējams izslēgt šīs izsekošanas tehnoloģijas meklējiet šīs Datu
aizsardzības politikas 9. daļas b. punktā: “JŪSU TIESĪBAS UN IZVĒLES”.

4. ĪPAŠU PERSONAS DATU KĀRTOŠANAS TIESISKAIS PAMATS
Saskaņā ar šajā Datu aizsardzības politikā definētiem mērķiem, Kārtojot Jūsu personas datus,
mēs varam balstīties uz vienu vai vairākiem tālāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem, atkarībā
no apstākļiem:
 Piekrišana: Mēs drīkstam kārtot Jūsu Personas datus saņemot Jūsu iepriekšēju skaidru
piekrišanu ar to Kārtošanu (uz šī tiesiskā pamata balstās izņēmuma kārtā, tikai tad, ja
Kārtošana ir pilnībā brīvprātīga, tādā gadījumā, ja Kārtošana vienā vai citā veidā ir
nepieciešama vai obligāta – uz tā nebalstās);
 Norunātā vajadzība: Mēs varam kārtot Jūsu Personas datus, kad kārtošana ir obligāta
līguma dēļ, kuru varat ar mums noslēgt;
 Spēkā esošu tiesību aktu prasību pildīšana: Mēs varam kārtot Jūsu Personas datus, kad
Kārtošana ir obligāta pildot spēkā esošu tiesības aktu prasības;
 Svarīgas intereses: varam kārtot Jūsu Personas datus, kad kārtošana ir obligāta, lai
aizsargātu jebkuras personas dzīvībai svarīgas intereses; vai
 Likumīgas intereses: Mēs varam Kārtot Jūsu Personas datus, ja mums ir likumīgas
intereses tos Kārtot savas uzņēmējdarbības pārvaldīšanas, izpildes vai reklāmas nolūkos,
ar nosacījumu, ka šīs intereses realizēšana neliedz ceļu Jūsu interešu, galveno tiesību un
brīvību realizēšanai.
5. ĪPAŠI PERSONAS DATI
Savā parastajā darbībā mēs neapņemamies vākt vai citādāk kārtot Jūsu Īpašos personas datus.
Ja kāda iemesla dēļ būtu nepieciešams kārtot Jūsu Īpašos personas datus, tas tiktu veikts
balstoties uz vienu no šiem tiesiskajiem pamatiem:
 Spēkā esošu tiesību aktu prasību kārtošana: Mēs varam kārtot Jūsu Īpašos personas datus,
kad Kārtošana ir obligāta vai atļauta, pildot spēkā esošu tiesības aktu prasības;





Noziegumu uziešana un izmeklēšana: Mēs varam kārtot Jūsu Īpašos personas datus, kad
Kārtošana ir obligāta noziegumu uziešanai vai izmeklēšanai (ieskaitot krāpšanas
izmeklēšanu);
Tiesību noteikšana, realizēšana vai aizstāvēšana: Mēs varam kārtot Jūsu Īpašos personas
datus, kad Kārtošana ir obligāta tiesisko tiesību noteikšanai, realizēšanai vai aizstāvēšanai;
vai
Piekrišana: Mēs varam kārtot Jūsu Īpašos personas datus pirms sākam Kārtot Jūsu Īpašos
personas datus saskaņā ar spēkā esošiem likumiem, saņemot Jūsu iepriekšēju skaidru
piekrišanu (uz šī tiesiskā pamata balstās izņēmuma kārtā, tikai tad, ja Kārtošana ir pilnībā
brīvprātīga, tādā gadījumā, ja Kārtošana vienā vai citā veidā ir nepieciešama vai obligāta –
uz tā nebalstās).

6. KĀ MĒS IZMANTOJAM SAVĀKTO INFORMĀCIJU
Mums ir tiesības kārtot Jūsu Personas datus tālāk norādītiem mērķiem:
 Interneta vietņu, Aplikāciju un Viedpakalpojumu sniegšana: sniedzot Jums Interneta
vietnes, Aplikācijas un Viedpakalpojumus; reģistrējot Jūsu sadaļu Ierīcē; pēc Jūsu lūguma,
Jums sniedzot citus produktus un pakalpojumus; pēc Jūsu lūguma, sniedzot Jums reklāmas
materiālu; komunicējot ar Jums par šo produktu un pakalpojumu jautājumiem;
administrējot un kārtojot Interneta vietnes, Aplikācijas un Viedpakalpojumus; sniedzot
Jums Saturu; rādot Jums reklāmu un citu informāciju; sazinoties un komunicējot ar Jums
caur Interneta vietnēm, Aplikācijām un Viedpakalpojumiem; tāpat informējot Jūs par
jebkādu Interneta vietņu, Aplikāciju un Viedpakalpojumu izmaiņām.
 Ierīces darbošanās: sniedzot ar Ierīci saistītos pakalpojumus un sniedzot to uzturēšanu;
administrējot Ierīci (ieskaitot jebkādas meklēšanas vai vaicājumus par attiecīga Materiāla
izpildi, rekomendāciju sniegšanu par Materiāla, interneta vietņu, atklātu forumu, diskusiju
lapu un individualizētu funkciju sniegšanu).
 Paziņojumu sniegšana Jums: ar jebkādiem līdzekļiem (piem., pa elektronisko pastu,
tālruni, ar tekstuālu paziņojumu, sociālās plašsaziņas līdzekļiem, pa pastu vai personīgi)
Jums paziņojot jaunumus un sniedzot citu informāciju, kas varētu Jūs interesēt, ar
nosacījumu, ka tādi paziņojumi Jums tiek sniegti nepārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus;
administrējot un atjaunojot kontaktinformāciju; kā arī, ja ir nepieciešams, saņemot Jūsu
iepriekšēju piekrišanu par saņemšanu.
 Sakaru un IT operācijas: administrējot mūsu sakaru sistēmas; garantējot IT drošības
sistēmu darbošanos; tāpat veicot IT drošības pārbaudi.
 Veselība un drošība: veicot veselības un drošības vērtēšanu un situācijas periodisko
fiksēšanu; tāpat pildot atbilstošas tiesiskās saistības.
 Finanšu pārvalde: pārdevumu; finanšu; uzņēmumu audita; tāpat pārdevēju administrēšanas
mērķiem.
 Aptaujas un viedokļa pētījumi: vēršoties pie Jums ar mērķi uzzināt Jūsu viedokli par mūsu
produktiem un pakalpojumiem.
 Pētījumi: politikas pārkāpumu un noziedzīgas darbības uziešana, izmeklēšana un
profilakse, vadoties pēc spēkā esošiem tiesību aktiem.
 Tiesas process: tiesību noteikšana, realizēšana un aizstāvēšana.
 Tiesību aktu prasību pildīšana: spēkā esošos likumos nostiprinātu mūsu tiesisko un
regulēšanas saistību pildīšana.









Mūsu Interneta vietņu, Aplikāciju un Viedpakalpojumu pilnveidošana: ar Interneta
vietnēm, Aplikācijām un Viedpakalpojumiem saistītu problēmu konstatēšana; Interneta
vietņu, Aplikāciju un Viedpakalpojumu pilnveidošanas projektēšana; tāpat jaunu Interneta
vietņu, Aplikāciju un Viedpakalpojumu veidošana.
Ne personas dati. Mēs varam izmantot Ne personas datus iekšējām vajadzībām, piem.,
sniedzot Ierīcei pielāgotus skatīšanās ieteikumus, lai noskaidrotu vispārējās lietošanas
tendences, kontrolējot Ierīci vai sniedzot Jums pilnveidotas funkcijas (piem., AAS). Mēs
paturam tiesības lietot vai atklāt kopsavilkuma un (vai) izņēmuma kārtā ar konkrētu Ierīci
saistītus Ne personas datus jebkādā, pēc saviem ieskatiem izvēlētā, veidā, ieskaitot mūsu
un mūsu partneru tirgdarbības un reklāmas mērķiem, kā arī citām trešajām personām
(piem., “Amazon”), savukārt to saprotat un tam piekrītat. Tāpat mēs varam izmantot
diagnostikas datus (kurus nav iespējams izmantot Jūsu identitātes noteikšanai un, kuros
tiek nesti Personas dati) Viedpakalpojumu pilnveidošanas nolūkos.
Savienota informācija. Mums ir tiesības savāktos Personas datus un Ne personas datus
savienot ar citiem datiem, lai varētu sniegt un uzlabot ar Ierīci un Viedpakalpojumiem
saistītos pakalpojumus. Tāpat mēs varam reizēm nodot vai iekļaut jebkādus, ne internetā
savāktus Personas datus mūsu interneta datu bāzēs vai ne internetā savāktu informāciju
glabāt elektroniskā formā. Tāpat mēs varam savienot internetā mūsu savāktus Personas
datus ar informāciju no citiem avotiem, ieskaitot no mūsu saistītajām sabiedrībām,
tirgdarbības kampaņām vai reklāmdevēju iegūtās informācijas. Jebkādus Ne personas
datus savienojot ar Personas datiem, iegūtā informācija tiks uzskatīta par Personas datiem
saskaņā ar šo Datu aizsardzības politiku tik ilgi, kamēr tie saglabāsies savienoti.
Jauni mērķi. Mēs varam kārtot Personas datus arī citiem mērķiem, nekā norādīts šajā
dokumentā un kam Personas dati tika vākti, pirms sākot veikt tālāku Kārtošanu, mēs Jūs
informēsim par minēto citu mērķi un par jebkuru citu sasaistīto informāciju, kas paredzēta
šajā Datu aizsardzības politikā. Pirms nolemjot, vai Kārtošana cita mērķa labad ir
saskaņojama ar to mērķi, kuram Personas datus vācām no sākuma, mēs ņemam vērā, inter
alia:
o jebkādu sakarību starp mērķiem, kuru nolūkā tika vākti Personas dati un
paredzamajiem turpmākajiem datu kārtošanas mērķiem;
o personas datu vākšanas kontekstu, t.i., vai tas ir saistīts ar mūsu savstarpējām
attiecībām;
o personas datu veidu, t.i., vai kārtojami Īpašie personas dati;
o iespējamās paredzamo datu Kārtošanas citiem mērķiem sekas Jūs;
o piemērotu drošības līdzekļu esamību.

7. KĀ MĒS DALĀMIES AR INFORMĀCIJU UN TO ATKLĀJAM
Noteiktos gadījumos varam dalīties ar šajā Datu aizsardzības politikā raksturoto informāciju, bet
šajā nodaļā tiek aprakstīts, kā mēs varam dalīties ar tādu informāciju. Jūsu Personas datus Mēs
atklāsim tikai tik, cik tas ir nepieciešams: (i) sniedzot Jūsu vēlamos Viedpakalpojumus; (ii) lai
garantētu spēkā esošu tiesību aktu prasību ievērošanu; (iii) nosakot, realizējot vai aizstāvot tiesību
aktos nostiprinātas mūsu tiesības; vai (iv) tik, cik tas ir nepieciešams, pārdodot vai reorganizējot
jebkuru saistīto mūsu uzņēmējdarbības daļu.



Personas dati un Ne personas dati. Mēs varam dalīties ar Personas datiem un Ne personas
datiem, kā norādīts tālāk:
o Ar mūsu un mūsu saistīto sabiedrību personālu, darbiniekiem, kontrahentiem,
aģentiem, lai sniegtu un pilnveidotu ar Ierīci un (vai) Viedpakalpojumiem saistītos
pakalpojumus.
o Ar mūsu profesionālajiem padomdevējiem.
o Ar trešajām personām un to padomdevējiem, veicot savienošanu, iegādi, bankrotu,
likvidējot, reorganizējot, pārdodot visu “Hisense” īpašumu vai tā daļu, finansējot,
pārdodot visu vai daļu mūsu uzņēmējdarbības, veicot līdzīgu darījumu vai procesu,
vai tādas darbības izvērtēšanas norises (piem., padziļināto izpēti (angļu val. due
diligence)).
o Kad tas tiek pieprasīts vai ir atļauts to darīt saskaņā ar spēkā esošiem likumiem vai
citiem tiesību aktiem.
o Ar jebkuru kompetentu subjektu, noziedzīgu darbību profilakses, izmeklēšanas,
uzziešanas vai kriminālizsekošanas vai kriminālo sankciju piemērošanas nolūkos,
ieskaitot aizsardzību no briesmām sabiedrības drošībai un to liegšanu.
o Ar jebkuru kompetentu subjektu, tiesībsargājošu institūciju vai tiesu, tik, cik tas
nepieciešams likumos nostiprinātu tiesību noteikšanai, realizēšanai vai
aizstāvēšanai.
o Ar juridiskām un regulēšanas institūcijām, saņemot lūgumu paziņot par jebkādu
faktiski notikušu vai aizdomās esošu spēkā esošu likumu vai citu tiesību aktu
pārkāpumu.
o Ar atbildīgi izvēlētām trešajām personā, ieskaitot piegādātājus vai komerciālos
partnerus, ja mums nepieciešami viņu pakalpojumi vai, ja viņi mūsu vārdā veiktu ar
Ierīci un (vai) Viedpakalpojumiem saistītu uzdevumu. Lai atklātu Jūsu Personas
Datus atbildīgi izvelētajai trešajai personai vai jebkurai šajā Datu aizsardzības
politikā minētajai trešajai pusei mēs, ievērojot datu aizsardzības likumu,
garantēsim, lai tiktu izmantoti līdzekļi, kuri garantētu, ka trešā persona sargās Jūsu
datus, nelietojot Jūsu Personas datus nekādiem citiem mērķiem, izņemot tos
mērķus, kurus tai norādījām un darītu to atbilstoši ar šajā Datu aizsardzības politikā
minētajiem mērķiem.
o Ar citām trešajām personām tikai ar Jūsu norādījumu, saņemot Jūsu skaidru
piekrišanu un tikai Jūsu minētajiem mērķiem.



Balss pakalpojumu dati. Jūsu balss dati tiek kārtoti tikai izmantojot Ierīci. Jums skaidri
nolemjot sākt lietot AAS. Kā aprakstīts šajā Datu aizsardzības politikā, Jums, nolemjot
sākt lietot AAS, Jūsu balss dati tiks nodoti “Amazon”, kura tos kārtos tālāk minēto AAS
funkciju un pakalpojumu sniegšanas nolūkā.
o “Basic Voice Services”: cilvēka balss apstrāde, lai ar savu balsi varētu valdīt Ierīci
un attiecīgas funkcijas; un
o “Advanced Voice Services”: cilvēka balss apstrāde, lai ar savu balsi varētu valdīt
Ierīci un attiecīgas funkcijas, tāpat pieejai pie citām ierīcēm ar AAS atbalstu, kurās
tā ir aktivizēta un kas ir pieslēgti pie tās pašas AAS sadaļas, un to valdīšanai;
o Mēs nekārtosim Jūsu balss datus. Vienīgie personas dati, kurus kārtojam kopā ar AAS
ir atbilstošas AAS un “Hisense” lietotāja sadaļas pieslēgšanās dati. No tā momenta, kad
pirmo reizi palaižat AAS, “Amazon” drīkst kārtot Jūsu balss informāciju, vadoties pēc

“Amazon” sniegtajiem nosacījumiem un politikām. Iesakām rūpīgi izlasīt šo
informāciju. Ja vēlaties saņemt informāciju par AAS un savām tiesībām, ar šīs Datu
aizsardzības politikas spēkā stāšanās dienu piemērojamajiem atlasītajiem trešās
personas lietošanas noteikumiem un privātuma politiku varat iepazīties adresē
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740.
8. TREŠO PUŠU MATERIĀLS, APLIKĀCIJAS UN REKLĀMA
Personas datus vai Ne personas datus drīkst vākt trešās personas, kuras sniedz Ierīcē esošās
Aplikācijas vai Materiālu, Jums, saņemot pieeju pie to Aplikācijas (-ām) un Materiāla. Mēs
neuzņemamies atbildību par tādu trešo personu vai viņu pakalpojumu datu vākšanu un privātuma
aizsardzības praksi, tāpat tās var vākt datus par Jums un dalīties ar tiem ar mums un (vai) citiem
subjektiem. Šīs trešās personas un to pakalpojumi tāpat var fiksēt Jūsu apmeklējumus visās
Interneta vietnēs un to laikus, sniegt Jums savus sludinājumus (ieskaitot Jūs interesējošo jomu
reklāmas sludinājumus) un tām var būt vai nebūt savas paziņotās privātuma politikas.
Turklāt, lietojot Ierīci, Jūs varat tikt novirzīts uz citiem pakalpojumiem, kurus pārvalda un
kontrolē mūsu nekontrolējamas trešās personas. Piemēram, Jums pārlūkojot Internetu un
piespiežot uz norādes Interneta vietnē, norāde var novērst Jūs uz citu Interneta vietni. Mēs iesakām
Jums pievērst uzmanību, kad nokļūstat jaunā Interneta vietnē vai Aplikācijā, tāpat iepazīties ar
visu trešo personu jomu privātuma politiku un būt uzmanīgiem. Mēs neuzņemamies atbildību par
tādu trešo personu politiku vai paziņojumu pieejamību, pilnību un precizitāti.
9. JŪSU IZVĒLES PAR DATU VĀKŠANU UN IESTATĪJUMU MAINĪŠANA
a. AMAZON ALEXA PAKALPOJUMS
AAS sniedz „Amazon.com, Inc.“ Vai tās saistītās sabiedrības. Lai saņemtu vairāk informācijas
par AAS, ieskaitot spēkā esošus Lietošanas noteikumus un Paziņojumu par privātumu,
apmeklējiet
www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId = 201809740.
b. JŪSU TIESĪBAS UN IZVĒLES
Datu precizitāte
Mēs pielietojam visas pamatotās darbības, lai garantētu, ka:
 mūsu kārtotie Jūsu dati būs precīzi un, ja būs nepieciešams, tiks atjaunināti; un
 noskaidrojoties, ka jebkuri no mūsu kārtojamajiem Jūsu personas datiem ir neprecīzi
(ņemot vārā mērķus, kuriem tie tiek Kārtoti), tie tiktu nekavējoties izdzēsti vai izlaboti.
Reizēm mēs varam palūgt Jūs apstiprināt, ka Jūsu Personas dati ir precīzi.
Datu minimizēšana
Mēs pielietojam visas pamatotās darbības, lai garantētu, ka mēs Kārtotu tikai tos Jūsu Personas
datus, kuri ir pamatoti nepieciešami ņemot vērā Datu aizsardzības politikā norādītos mērķus.

Datu glabāšana
Mēs pielietojam visas pamatotās darbības, lai garantētu, ka Jūsu Personas dati tiktu kārtoti ne
ilgāk kā tas nepieciešams šajā Datu aizsardzības politikā noteikto mērķu sasniegšanai.
Jūsu Personas datu glabāšanas ilguma noteikšanas kritēriji ir šie: Mēs saglabāsim Jūsu
Personas datu kopijas tādā veidā, kurš ļautu noteikt personas identitāti tikai tik ilgi, cik tas ir
nepieciešams, ņemot vērā šajā Datu aizsardzības politikā nostiprinātus mērķus, izņemot, kad
spēkā esoši tiesību akti nosaka ilgāku glabāšanas laika posmu. Tas nozīmē, ka mēs varam
glabāt Jūsu Personas datus tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams, lai noteiktu, īstenotu vai aizstāvēt
visas likumos nostiprinātās tiesības.
Jūsu tiesības
Ņemot vērā spēkā esošus likumus, Jums var būt vairākas ar Jūsu Personas datiem, kuru
Pārvaldītāji esam mēs, ar kārtošanu saistītas tiesības, ieskaitot:
 tiesības nesniegt mums savus Personas datus (taču vēršam Jūsu uzmanību, ka tādā
gadījumā ir ticams, ka, Jums neiesniedzot mums savus Personas datus, mēs nevarēsim
Jums sniegt visu iespējamo jebkādu Jūsu vēlamo Interneta vietņu, Aplikāciju un
Viedpakalpojumu sniegto labumu, piem., ticams, ka, ja mums nebūs nepieciešamie
rekvizīti, mēs nevarēsim izpildīt Jūsu pasūtījumus);
 tiesības pieprasīt pieeju Jūsu Personas datiem un saņemt to izrakstus kopā ar informāciju
par šo Personas datu veidu, Kārtošanu un atklāšanu;
 tiesības pieprasīt izlabot jebkādas Jūsu Personas datu neprecizitātes;
 tiesības, ja ir tiesisks pamats, pieprasīt:
o izdzēst Jūsu Personas datus; vai
o ierobežot Jūsu Personas Datu Kārtošanu;
 tiesības pamatoti nepiekrist tam, lai mēs Kārtotu Jūsu Personas datus vai mūsu vārdā to
darītu citas personas;
 tiesības noteiktā apjomā nodot noteiktus Personas datus citam pārvaldītājam
sasistematizējot visbiežāk lietotos un mašinizētā veidā nolasāmā formātā;
 ja mēs kārtojam Jūsu Personas datus ar Jūsu piekrišanu, ir tiesības atsaukt šo piekrišanu
(atzīmējam, ka tādai atsaukšanai nav ietekmes uz jebkādu līdz paziņojuma par tādu
attiekšanos saņemšanas dienas, kas pildīts Kārtošanas likumībai un neaizliedz ceļu Jūsu
Personas datu kārtošanai, balstoties uz citiem eksistējošiem tiesiskiem pamatiem); un
 tiesības iesniegt sūdzības Datu aizsardzības institūcijai par mūsu vai mūsu vārdā pildāmu
Jūsu Personas datu Kārtošanu.
Tam, kas norādīts iepriekš, nebūs nekādas ietekmes uz likumos nostiprinātām Jūsu tiesībām.
Vēloties izmantot jebkuras no iepriekš norādītajām tiesībām, sazinieties ar mums, izmantojot
katras Ierīces iepakojuma iekšpusē esošajā garantijas talonā norādītā garantijas apkalpošanas
centra kontaktdatus. Atcerieties, ka :
 pirms nosacījumu izveidošanas, lai Jūs varētu lietot šīs tiesības, varam palūgt Jūs
apstiprināt savu identitāti; un

 ja Jūsu prasībā tiek pieprasīts noteikt papildu faktus (piem., noteikt, vai jebkāda
kārtošana neatbilst spēkā esošiem likumiem), pirms nolemjot, pie kādām darbībām
ķerties, Jūsu prasību izskatīsim pēc iespējas īsākā iespējamā laikā.
Saņemot pamatotu prasību izveidot apstākļus, lai būtu iespēja izmantot jebkuru no pirms tam
minētajām tiesībām, mēs pielietosim pamatotus centienus to izdarīt 1 (viena) mēneša laikā vai
pēc iespējas īsākā laikā, cik tas ir atļauts saskaņā ar spēkā esošie tiesību aktiem. Vēršoties par
savu Personas datu izdzēšanu, Jūs atzīstat, ka Jūsu Personas dati var arī turpmāk eksistēt
neizdzēšamā formā, kurus mums būs grūti vai neiespējami atrast, tāpat arhivēšanas nolūkā mēs
paturam tiesības nekomerciālos nolūkos, ieskaitot strīdu risināšanu, Viedpakalpojumu
pilnveidošanu, traucējumu likvidēšanu un GLLL, kā arī šīs Datu aizsardzības politikas
pildīšanu, saglabāt jebkādu no mūsu vai aktīvām datu bāzēm likvidētu vai tajās mainītu
informāciju.
Iepriekš izklāstītās tiesības netiek piemērotas mūsu veicamajai Ne personas datu vākšanai.
Mēs paturam tiesības atteikties reaģēt uz tādām prasībām likvidēt datus, kuri ir neprecīzi vai
rada briesmas citu personu privātumam. Atteikšanās izdzēst Personas datus jāpamato ar spēkā
esošiem tiesību aktiem.
Visiem Ierīces lietotājiem, ja tiem tiek palūgts, ir jāsniedz pareiza, aktuāla, izsmeļoša un
precīza personīgā informācija, bet mēs atmetīsim vai izdzēsīsim jebkuru ierakstu, kuru
pamatoti uzskatīsim par nepareizu, maldinošu, viltotu, negodīgu, aizskarošu Privātuma
politiku vai neatbilstības.
Sīkfaili
Lai iztīrītu Ierīcē glabājamos sīkfailus, ejiet uz “Sākuma” logu, izvēlieties sadaļu “Iestatījumi”,
tad izvēlieties sadaļu “Palīdzība”, izvēlieties atlasīto “Atjaunot rūpnīcas iestatījumus” un
piespiediet “LABI”.
10. MŪSU VĀCAMĀS INFORMĀCIJAS DROŠĪBA
Mēs atbildīgi raugāmies uz Jūsu Personas datu drošību. Lai garantētu Jūsu Personas datu
konfidencialitāti un drošību, mēs piemērojam fiziskos, administratīvos, tehniskos un organizācijas
aizsardzības līdzekļus. Tomēr, informācijas nodošana internetā nav pilnībā droša. Lai arī mēs
darām visu, lai aizsargātu Jūsu Personas datus, mēs nevaram garantēt, lietojot Ierīci un
Viedpakalpojumus, Jūsu Personas datu drošību. Jebkāda Personas datu nodošana tiek veikta Jums
pašiem uzņemoties risku. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu Ierīces vai Viedpakalpojuu
privātuma iestatījuma vai drošības līdzekļu apiešanu.
11. SLUDINĀJUMU SIENAS UN CITAS PUBLISKĀS TELPAS
Ierīcē un (vai) Viedpakalpojumos varam piedāvāt sludinājumu sienas un citas publiskās funkcijas,
bet visi šajās telpās publicētie Jūsu sludinājumi tiek uzskatīti par publisku informāciju, kura ir
pieejama citiem lietotājiem. Mēs nekontrolējam un neatbildam par jebkādu publiskās telpās Jūsu

pasludināmo informāciju, kas saistīta ar citu Ierīču un (vai) Viedpakalpojumu lietotāju darbībām.
Turklāt, publiskās telpās Jūsu sniegto informāciju var vākt un lietot citas personas, kuri plāno sūtīt
Jums nevēlamus paziņojumus vai darīt to citos nolūkos. Paziņojumu pasludināšana uz Ierīces
sludinājumu sienas un publiskās telpās reglamentē Ierīces GLLL vai saistīto trešo personu
interneta vietņu noteikumi. Jūsu lietotāja profila daļas var būt pieejamas arī citiem lietotājiem,
tādēļ vajadzētu parūpēties, lai Personas dati netiktu lietoti lietotāja vārdā vai citā informācijā, kura
var būt publiski pieejama citiem lietotājiem.
12. STARPTAUTISKĀ INFORMĀCIJAS NODOŠANA
Mums ir tiesības nodot un glabāt, izmantojot Ierīci, Jūsu sniegtos Personas datus Jūsu jurisdikcijai
nepiederošās valstīs esošajos serveros. Tāpat mēs drīkstam nodot mūsu vācamos Jūsu Personas
datus Ķīnas Republikai vai citām Ne Jūsu jurisdikcijas valstīm. “Hisense” vai šajā Datu
aizsardzības politikā norādītajām trešajām personām, tik, cik tādas pārcelšanas obligātas mums,
pildot savas saistības saskaņā ar šo Datu aizsardzības politiku vai GLLL.
Nododamie Jūsu Personas dati no EEZ aiz EEZ robežām esošajiem saņēmējiem, kuri nav
jurisdikcijā, kurus Eiropas Komisija nepiešķīra jurisdikcijām, kurās tiek garantēts atbilstošs
Personas datu aizsardzības līmenis, vadoties pēc Standarta līgumu noteikumiem, t.i., pēc
paraugnoteikumiem par nodošanu, kurus pieņēma Eiropas Komisija vai pieņēma Datu
aizsardzības dienests un apstiprināja Eiropas Komisija. Par Standarta līguma noteikumu kopiju
varat vērsties, izmantojot katras Ierīces iepakojuma iekšpusē esošajā garantijas talonā norādīto
kontaktinformāciju.
13. DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKASS REDAKCIJAS UN IZMAIŅAS
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ, mainīt šo Datu aizsardzības politiku un
paziņot jebkādas šīs Datu aizsardzības politikas izmaiņas prātīgā laika posmā no to stāšanās spēkā.
Šī Datu aizsardzības politika ir spēkā tik ilgi, kamēr esat Ierīces lietotājs, pat tad, ja Jūsu jebkura
pakalpojuma lietošana, īpašība, funkcija vai reklāmas akcija un piedalīšanās tajās beidzās, tiek
pārtraukta, pārtrūkst, tiek apturēta vai tiek deaktivizēta, neatkarīgi no iemesla.
SAZINIETIES AR MUMS
Ar šo Datu aizsardzības politiku saistītos papildu jautājumus lūdzam sūtīt uz katras Ierīces
iepakojuma vidū esošajā garantijas talonā norādītajiem rekvizītiem vai uz e-pastu
gjyxinfo@hisense.com

