
SIA “DesArts” ievēro konfidencialitātes politiku, lai izrādītu cieņu savu mājaslapu  
lietotāju privātajai dzīvei. Lūdzu izlasiet turpmāko informāciju, lai vairāk uzzinātu par mūsu  
konfidencialitātes politiku un mūsu attieksmi pret personisko informāciju, kuru iegūstam 
no mūsu klientiem un lietotājiem. 
 
Ko ietver sevī konfidencialitātes politika 
 

• Šis dokuments attiecas uz personisko informāciju, kuru SIA “DesArts” iegūst savā mājaslapā un savā 
Facebook lapā. 
 

• Šī dokumenta darbība nav attiecināma uz to kompāniju darbību, kuras nav SIA “DesArts” īpašumā un kuras 
SIA “DesArts”  nepārvalda vai personām, kas nav SIA “DesArts” menedžmenta sastāvā, tai skaitā satura 
līgumautoriem un citu mājaslapu īpašniekiem, uz kuriem atsaucas uzņēmums. 
 
 
Personiskās informācijas iegūšana un izmantošana 
 

● Jūs varat apmeklēt SIA “DesArts” Facebook lapu un mājaslapu, neatklājot personisko informāciju. Taču, ja 
vēlaties parakstīties dažu pakalpojumu saņemšanai vai piedalīties aptaujā Facebook lapā, jums būs 
jānorāda personiskā informācija - vārds, e-pasta adrese un/vai telefons. 

● SIA “DesArts” izmantos šo informāciju, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, sazinātos ar jums un informētu 
par jauniem produktiem un pakalpojumiem. 

● Izvēloties SIA “DesArts” pakalpojumu, jūs labprātīgi sniedzat mums personisko informāciju un piekrītat 
personiskās informācijas apkopošanai atbilstoši šai konfidencialitātes politikai. 
 
 
Informācijas nodošana un atklāšana 
 

● SIA “DesArts” var atklāt jūsu personisko informāciju trešajām personām, kuras darbojas mūsu uzņēmuma 
vārdā - piedāvā produktus un pakalpojumus SIA “DesArts”. Lai šos mērķus realizētu, mēs apmaināmies ar 
informāciju ar trešajām personām, saskaņojot konfidencialitātes politiku. 

● SIA “DesArts” var atklāt jūsu personisko informāciju šādos gadījumos; 
● Kad mūsu uzņēmumam ir jūsu piekrišana šīs informācijas izplatīšanai noteiktu mērķu sasniegšanai; 
● Kad uzņēmumam ir jāpilda tiesas lēmums vai jebkurš cits juridiskais process; 
● Kad nepieciešams nodrošināt mūsu mājaslapu lietotāju drošību un aizsargāt SIA “DesArts” īpašumu un 

īpašumtiesības. 
● Kad mūsu uzņēmums uzskata, ka jūsu aktivitātes mūsu mājaslapās pārkāpj SIA “DesArts” produktu un 

pakalpojumu lietošanas noteikumus. 
 
 
Lietotāja ID izsekošana 
 

● SIA “DesArts” izmanto Google Analytics mājaslapas apmeklējumu un efektivitātes izsekošanai un analīzei. 
Google Analytics izmanto unikālu lietotāja identifikatoru, ja viņš ienācis sistēmā autorizējoties. 

● SIA “DesArts” vārdā Google Analytics seko lietotāja darbībām, atrašanās vietai, valodai, pārlūkam, 
operētājsistēmai, interneta pakalpojuma sniedzējiem un ierīcēm, kuras izmantojat, lai piekļūtu SIA “DesArts” 
mājaslapai. Mēs sekojam šai informācijai, lai uzlabotu klientu izsekošanu. 

● Ja nevēlaties, lai informācija par jums tiktu reģistrēta analīzei, atsakieties no Google Analytics un uzstādiet 
īpašu programmu pārlūkā. Lai iegūtu precīzāku informāciju par programmatūras pievienošanu un 
noņemšanu, izmantojiet attiecīga internet pārlūka informatīvos resursus.     
 
 
Drošība 
 

● Diemžēl datu pārsūtīšanu izmantojot internetu nevar uzskatīt par 100% drošu. Un tomēr, jūsu personiskā 
informācija SIA “DesArts” ir droši aizsargāta un pilnībā konfidenciāla. 

● Mēs aizsargājam jūsu privāto informāciju no nesankcionētas piekļuves izmantojot tīkla ugunsmūrus, un 
lietojam fiziskas aizsardzības pasākumus. 

● SIA “DesArts” glabā jūsu privāto informāciju tikai tik ilgi, cik nepieciešams konkrētu uzdevumu un mērķu, 
kas minēti iepriekš,  sasniegšanai un atbilstoši likuma prasībām. 



Izmaiņas konfidencialitātes politikā 
 

● SIA “DesArts” jebkurā laikā pēc saviem uzskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var mainīt 
konfidencialitātes politikas noteikumus. Lūdzu, periodiski pārlasiet SIA “DesArts” konfidencialitātes politiku, 
lai būtu informēti par šīm izmaiņām. 
 
 
Jautājumi un priekšlikumi 
 

● Ja jums ir jautājumi vai priekšlikumi saistībā ar šo konfidencialitātes politiku, lūdzu rakstiet mums 
info@desarts.lv 
 


