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SexMachine.lv
Privātuma politika
Personas datu apstrādes noteikumi
DEFINĪCIJAS
Tīmekļa vietne SM – tīmekļa vietne (interneta mājaslapa): “https://sexmachine.lv”
CSSL –

uzņēmums: SIA “CSSL” (Reģ.nr.: 50003147171),
adrese: Lāčplēša 87A, Rīga, LV-1011, Latvija.

NANO –

uzņēmums SIA “NANO IT” (Reģ.nr.: 40003798684),
adrese: Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063, Latvija.

Klients –

ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir
izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus CSSL sniegtos pakalpojumus
vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

Personas dati –

ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija

AICINĀJUMS
Pirms uzsākt lietot iepriekš minēto vietni, aicinām Jūs, uzmanīgi iepazīties ar privātuma
politiku, jo tajā izskaidrots, kā mēs apstrādājam personas datus.
CSSL gādā par tīmekļa vietnes SM apmeklētāju (lietotāju) datu aizsardzību. Lai uzzinātu
vairāk, aicinām izlasīt šo privātuma politiku.
Turpinot lietot tīmekļa vietni SM Jūs pieņemat šos noteikumus. Lūdzam, nelietot vietni, ja
Jūs nevēlaties piekrist šiem noteikumiem.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Informācija, kuru klients sniedz tīmekļa vietnē SM ir nepieciešama, lai nodrošinātu, šajā
vietnē piedāvātos pakalpojumus (preču rezervēšanas funkcijas darbību, sazināšanās iespēju,
informāciju par preču pieejamību) un ar to saistīto klientu apkalpošanu.

Šī informācija ir CSSL īpašums un netiek nodota trešajām pusēm, ja vien tas nav paredzēts
likumos noteiktajā kārtībā.
SĪKDATŅU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
SĪKDATNES JEB SĪKFAILI UN COOKIES
Sīkdatnes ir mazi teksta faili, ko tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Mozilla Firefox,
Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Internet Explorer, u.c.) noglabā Jūsu gala ierīcē
(datorā, planšetē vai mobilajā viedtālrunī), kad apmeklējat kādu interneta vietni, lai
identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus.
Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne SM iegūst spēju saglabāt lietotāja
individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Katru reizi, kad atgriežaties kādā
mājaslapā - sīkdatnes ļauj atcerēties Jūs un to, kā jūs lietojāt vietni. Mājaslapas var izmantot
sīkdatnes, lai radītu ievērojami labāku tiešsaistes izmantošanas pieredzi.
Lai paplašinātu savas zināšanas par sīkfailiem, lūdzam apmeklēt Wikipedia rakstu par
sīkfailiem.
SĪKDATŅU IZMANTOŠANA ŠAJĀ VIETNĒ
Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa izšķir vairākas sīkdatņu grupas
- pastāv: noteikti nepieciešamās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un
mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.
Tīmekļa vietnē SM tiek lietotas noteikti nepieciešamās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes,
funkcionālās sīkdatnes un mērķa jeb reklāmas sīkdatnes.
Noteikti nepieciešamās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un
izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un mēs
izpildīt Jūsu iniciētos pieprasījumus.
Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un
neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties -

piemēram: nevarēs sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nevarēs nodrošināt pieprasītos
pakalpojumus tīmekļa veikalā vai neļaus noskatīties pieprasīto video.
Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa
pārlūkprogramma. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu noteikti
nepieciešamās sīkdatnes tiek izvietotas automātiski. Ņemiet vērā to, ka tīmekļa vietne
nevarēs darboties pilnvērtīgi, ja, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu nodrošinātās
iespējas, Jūs izvēlēsieties tās atspējot!
Funkcionālās sīkdatnes
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras Jūsu izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles,
lai vēlāk Jūs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi.
Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk
apmeklētās vietnes sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Šī
informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un
varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes
identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti.
Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu
norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram,
Google Analytics.
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par Jūsu
apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši Jums interesējošus mūsu pakalpojumus
vai radītu Jūsu izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar mūsu
atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google
AdWords. Mērķa sīkdatnes Jūsu galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
TREŠO PUŠU SĪKDATNES
Tīmekļa vietnē VSS tiek izmantots Google Analytics (kas ir viens no izplatītākajiem un
uzticamākajiem analītikas risinājumiem tīmeklī) un Google AdWords (kas nodrošina
neuzbāzīgu reklāmu Google tīklā). Šie rīki ļauj mums saprast, kā mūsu klienti izmanto šo

vietni, kā mēs varam uzlabot tās lietošanas pieredzi, kā arī, nodrošina mūsu preču reklāmas
mūsu klientiem.
Šīs sīkdatnes var izsekot to, cik ilgu laiku Jūs pavadāt vietnē un to, kādas vietnes sadaļas
Jūs apmeklējat. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu turpināt piedāvāt lietotājiem saistošus un
nepieciešamus pakalpojumus.
Lai iegūtu plašāku informāciju par Google Analytics sīkfailiem, lūdzu apmeklējiet Google
Analytics mājaslapu
JA NEVĒLATIES SAGLABĀT SĪKDATNES
Jums savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos jāizvēlas iespēja nesaglabāt
sīkdatnes. Katrai pārlūkprogrammai darbību kopums kā liegt pieņemt sīkdatnes ir atšķirīgs.
Vairāk informācijas skatiet savas iecienītās interneta pārlūkprogrammas sadaļā “palīdzība”.
Tomēr, mēs iesakām, mūsu interneta vietnes pilnvērtīgai un ērtākai lietošanai, sīkdatņu
atslēgšanu neizmantot.
VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA (VDAR)
PERSONAS DATU PĀRZINIS
Tīmekļa vietnes SM personas datu apstrādes pārzinis ir firma CSSL.
PERSONAS DATU OPERATORS
Tīmekļa vietnes SM personas datu apstrādes operators ir firma NANO.
DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PAMATS
Firma CSSL veic datu apstrādi šādos nolūkos:
Mērķis: nodrošināt klientu apziņošanu par tīmekļa vietnes SM jaunumiem.
Pamats: klients sniedz savu piekrišanu datu apstrādei, lai saņemtu vietnes ziņas.
Mērķis: nodrošināt saziņu ar klientu izmantojot veidlapu, kas atrodas tīmekļa vietnē SM.
Pamats: klients sniedz savu piekrišanu datu apstrādei, lai izmantotu sazināšanās funkciju.

APSTRĀDĀJAMĀS INFORMĀCIJAS TIPS:
Lai nodrošinātu komunikāciju ir nepieciešama šāda informācija:
Komunikācija ar vietnes apmeklētāju, ja tas ir nepieciešams:
-- vietnes apmeklētāja epasta adrese;
-- vietnes apmeklētāja vārds.
DATU DROŠĪBA
Pārzinis nodrošina vairāku līmeņu datu aizsardzību, tai skaitā:
-- datu pieprasītāju identifikāciju un autorizāciju;
-- savlaicīgu informācijas tehnoloģiju drošības nepilnību novēršanu.
Operators nodrošina vairāku līmeņu datu aizsardzību, tai skaitā:
-- datu pieprasītāju identifikāciju un autorizāciju;
-- savlaicīgu informācijas tehnoloģiju drošības nepilnību novēršanu.
Visa informācija, ko Jūs norādīsiet pasūtījuma noformēšanai, tiks glabāta aizsargātā datu
bāzē. Pieeja šai informācijai būs tikai tiem firmas CSSL darbiniekiem, kas apstrādās Jūsu
pasūtījumu.
DATU GLABĀŠANAS PERIODS
Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Datu glabāšanas periods ir
noteikts 24 mēnešu apmērā. Visi dati, kas vecāki par šo termiņu tiek automātiski dzēsti.
PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS
Firma CSSL patur tiesības jebkurā brīdī mainīt privātuma politiku. Jebkādas turpmākās
izmaiņas mūsu privātuma politikā tiks publicētas tīmekļa vietnē SM.
Klienta (vietnes apmeklētāja) pienākums ir, patstāvīgi un regulāri pārlasīt vietnes
privātuma politiku, lai pārliecinātos, ka esat iepazinušies ar privātuma politikas aktuālo
versiju.

