
PRIVĀTUMA POLITIKA 
 

SIA „Lieliska dāvana” (turpmāk – „mēs” vai „Datu pārzinis”) ar šo privātuma politiku informē, kā tā apstrādā Jūsu personas datus, kas tiek iegūti, kad Jūs apmeklējat 
mūsu tīmekļa lapas, aizpildāt reģistrācijas formas vai citādi uzturat ar mums lietišķas attiecības.  
 
Datu apstrādes nolūki  
Personas dati tiek apstrādāti šādos nolūkos: 

- Ar pakalpojumiem/precēm un uzņēmuma darbību saistītās informācijas sniegšana; 
- Informācijas iegūšana par to, kā cilvēki izmanto mūsu piedāvātos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un veidot jaunu saturu, produktus un 

pakalpojumus; 
- Parasto darījumu attiecību uzturēšana. 

 
Datu apstrādes juridiskais pamats 
Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz vienu vai vairākiem likumīgas apstrādes pamatiem: tiesību aktu prasību pildīšana; līguma ar jums pildīšana; mūsu 
leģitīmās intereses, ja jūsu privātās intereses nav svarīgākas. 
 
Kam mēs nododam jūsu personas datus? 
Mēs varam nodot jūsu personas datus: uzņēmumiem, kas pēc mūsu pieprasījuma sniedz pakalpojumus (datu apstrādātājiem), un „Lieliska dāvana” grupas 
uzņēmumiem. 
 
Uz kādām valstīm tiek nodoti jūsu personas dati? 
Reizēm mums var nākties nodot jūsu personas datus uz citām valstīm. Šādos gadījumos mēs darīsim visu no mums atkarīgo, lai nodrošinātu nodoto personas datu 
drošību. 
 
Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu informāciju? 
Īstenojam saprātīgus un atbilstošus fiziskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu informāciju. Taču neaizmirstiet – lai arī veicam pienācīgas darbības, lai 
aizsargātu jūsu informāciju, neviena vietne, neviena tīmeklī veiktā darbība, datorsistēma vai nevieni bezvadu sakari nav pilnīgi droši, tāpēc absolūta drošība nav 
iespējama. 
 
Cik ilgi mēs glabāsim jūsu personas datus? 
Jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams noteiktā nolūka sasniegšanai. Kad noteiktais nolūks būs sasniegts, jūsu personas dati tiks dzēsti, izņemot 
gadījumus, ja tiesību aktos mums ir noteikts pienākums glabāt informāciju vai ja dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, taču jebkurā gadījumā 
glabāšanas laiks nebūs ilgāks par 10 gadiem. Kad šis termiņš būs beidzies, dati tiks dzēsti tā, lai tos nevarētu atjaunot. 
 
Jūsu tiesības 
Jums ir tiesības iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti; pieprasīt labot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes nolūkus, papildināt nepilnīgos 
personas datus; noteiktos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt dzēst savus datus; noteiktos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi; 
noteiktos gadījumos jums ir tiesības uz datu pārnesamību; tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, ja dati tiek apstrādāti, balstoties uz jūsu piekrišanu vai mūsu 
leģitīmajām interesēm. Jūs varat arī iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā, ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas. 
 
Datu pārziņa rekvizīti: 

SIA „Lieliska dāvana”, reģistrācijas numurs: 40103414642, adrese: Bērzaunes iela 7, LV-1039, Rīga, tel. +371 6601 8025; e-pasts: info@lieliskadavana.lv, datu 

aizsardzības speciālista e-pasts: dpo@lieliskadavana.lv. 


