Privātuma politika
www.porsche.lv
Mēs, Porsche Grupas pārstāvji (turpmāk tekstā Porsche), augstu
novērtējam Jūsu izrādīto interesi par mūsu produktiem un
pakalpojumiem. Jūsu privātums mums ir ārkārtīgi svarīgs. Tādēļ mēs
uztveram Jūsu personas datu aizsardzību ļoti nopietni un attiecamies
pret to, ievērojot stingrākos konfidencialitātes standartus. Jūsu
personas dati tiek apstrādāti vienīgi saskaņā ar Eiropas Savienības datu
aizsardzības likuma tiesību aktiem, konkrēti saskaņā ar Vispārīgo datu
aizsardzības regulu (turpmāk tekstā „VDAR”). Šajā privātuma politikā
mēs sniegsim Jums informāciju par Jūsu personas datu apstrādi un Jūsu
datu aizsardzības tiesībām pārdošanas darījumu ietvaros starp Jums un
mums. Informāciju par citu Porsche Grupas uzņēmumu sniegtajiem
produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, skatiet šo pakalpojumu vai
uzņēmumu attiecīgajās privātuma politikās.

3.1 www.porsche.lv nodrošināšana
Tiklīdz Jūs piekļūstat www.porsche.lv ar Jūsu ierīci, mēs automātiski
apstrādājam šādus datus:
-

1. Datu apstrādes pārzinis un datu aizsardzības koordinators;
kontaktinformācija
Datu apstrādes pārzinis datu aizsardzības normatīvo aktu nozīmē ir:
SIA “Baltijas sporta auto”
VRN. 40103655093
Adrese: Krasta iela 54, Rīga
LV- 1003, Latvija
Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums, ja Jums ir radušies jautājumi
vai ierosinājumi attiecībā uz datu aizsardzību.
Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoriem šādā
adresē:
info@porsche. lv
telefons: +371 67 096 503
Adrese: Krasta iela 54, Rīga
LV- 1003, Latvija
2.

piekļuves datums un laiks
Jūsu apmeklējuma ilgums
ierīces veids
izmantotā operētājsistēma
Jūsu izmantotās funkcijas
nosūtīto datu apjoms
notikuma veids
IP adrese
nosūtītāja tīmekļa adrese
domēna nosaukums

Mēs apstrādājam šos datus, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta
(f) apakšpunktu- apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas
leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai
pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu
aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm] lai sniegtu pakalpojumu,
nodrošinātu darbību un identificētu un izlabotu kļūdas. Šādā veidā mēs
ievērojam interesi atvieglot un nodrošināt mūsu tiešsaistes
pakalpojuma ilgtermiņa lietošanu un tā tehniski funkcionālās iespējas.
Kad ir izvēlēts www.porsche.lv šie dati tiek automātiski apstrādāti. Jūs
nevarat izmantot mūsu pakalpojumus, nesniedzot mums šos datus. Mēs
neizmantojam šos datus, lai izdarītu secinājumus par Jums vai Jūsu
identitāti.
Parasti mēs izdzēšam šos datus pēc 90 dienām, ja vien, izņēmuma
gadījumos, mums tie nav nepieciešami ilgākam laika periodam iepriekš
minētajos nolūkos. Tādos gadījumos mēs izdzēšam datus tiklīdz šādi
nolūki vairs nav spēkā.

Datu aizsardzības priekšmets

Datu aizsardzības priekšmets ir personu datu aizsardzība. Tā ir visa
informācija, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisko
personu (normatīvajos aktos to apzīmē kā datu subjektu). Tā ietver tādu
informāciju, kā, piemēram, vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi vai tālruņa
numuru, kā arī informāciju, kas noteikti radusies www.porsche.lv
pakalpojumu lietošanas laikā, kā, piemēram, informācija par lietošanas
sākumu, beigām un mērogu, kā arī Jūsu IP adreses informācija.

4 „Facebook Custom Audience”

Kopumā ir iespējams izmantot www.porsche.lv pakalpojumus bez
reģistrēšanās. Pat ja Jūs izmantojat www.porsche.lv bez reģistrēšanās,
tas neizslēdz iespēju, ka var tikt apstrādāti personas dati.

„Custom Audiences” pikselis, „Facebook, Inc.”, 1601 Willow Road,
Menlo Park, Kalifornija 94025 (turpmāk tekstā „Facebook”), izstrādātā
koda rinda ir iestrādāts www.porsche.lv Ja Jūs apmeklējat
www.porsche.lv pakalpojumu, kurā ir iestrādāts šis pikselis, un tad
pierakstieties „Facebook”, Jūsu „Facebook” konts tiks sasaistīts ar
informāciju, ko iepriekš esat apmeklējis/-usi www.porsche.lv . Ja
informācija Jūsu „Facebook” kontā arī atbilst noteiktiem parametriem
(piem., vecums, dzimums, reģions), ko mēs esam iepriekš noteikuši un
kas tādējādi nozīmē, ka Jūs esat noteiktas mērķa grupas (zināmas kā
„auditorijas”) daļa, Jūsu „Facebook” laikjoslā var tikt attēlotas mūsu
reklāmas, kas ir pielāgotas šai mērķa grupai un atspoguļo tās intereses.
Tomēr mēs nesaņemam nekādu informāciju par datiem, kas ir uzglabāti
Jūsu „Facebook” kontā.

Turpmāk ir sniegti datu apstrādes, kas veikta www.porsche.lv ietvaros,
veida, mēroga, nolūku un tiesiskā pamata pārskats.

Mēs apstrādājam turpmāk norādītos datus un nosūtām tos „Facebook”
priekš „Facebook Custom Audience”:

3.

Automatizētas datu apstrādes veids, mērogs, nolūki un
tiesiskais pamats
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-

5. Personu datu saņēmēji
Iekšējie saņēmēji: Porsche Grupas ietvaros vienīgie cilvēki, kuriem ir
dota piekļuve, ir tie, kuriem tas nepieciešams 3. un 4. nodaļā minētajos
nolūkos.

piekļuves datums un laiks
apmeklētā kategorija mūsu tiešsaistes pakalpojumā
domēna nosaukums

Jūsu dati tiek apstrādāti, lai „Facebook” parādītu Jums reklāmas saturu,
kas atspoguļo Jūsu intereses. Tas tiek veikts saskaņā ar VDAR 6. panta
1. punkta (f) apakšpunktu.

Ārējie saņēmēji: Mēs pārsūtam Jūsu personas datus ārējiem
saņēmējiem ārpus Porsche Grupas tikai tad, ja tas nepieciešams, lai
administrētu vai apstrādātu Jūsu pieprasījumu, ja pastāv cita likumīga
atļauja vai pienākums vai ja mums ir Jūsu piekrišana datu pārsūtīšanai.
Ārējie saņēmēji var būt:

Ja nevēlaties to, Jūs varat atteikties sasakaņā ar Porsche politiku.
Plašāku informāciju par datu apstrādes, ko veic „Facebook”, veidu,
mērogu, nolūkiem, tiesisko pamatu un atteikšanās iespējām, kā arī Jūsu
iestatījumu iespējām, lai aizsargātu Jūsu privātumu, lūdzu, skatiet
„Facebook”
privātuma
politiku,
kas
ir
pieejama
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
un
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

4.1.

a) Apstrādātāji
Porsche Grupas uzņēmumi vai ārējie pakalpojumu sniedzēji,
ko mēs izmantojam, lai nodrošinātu pakalpojumus,
piemēram, Porsche piedāvājumu tehniskās infrastruktūras
vai uzturēšanas jomās vai arī lai nodrošinātu līgumsaistībās
paredzētu saturu. Mēs rūpīgi atlasām un regulāri
pārbaudām šos apstrādātājus, lai nodrošinātu, ka tiek
aizsargāta Jūsu personas datu drošība un konfidencialitāte.
Pakalpojumu sniedzēji var izmantot datus vienīgi mūsu
norādītajos nolūkos un tikai saskaņā ar mūsu doto
uzdevumu, nodrošinot Jūsu datu apstrādi tādā pašā
kvalitātes un drošības līmenī kā Porsche.

Atsevišķi pakalpojumi un funkcionalitātes

Jūs varat brīvprātīgi ievadīt personas datus vai reģistrēties
pakalpojumiem un funkcijām vairākās vietās mūsu tīmekļa vietnē, piem.,
“servisa pieteikums”, “konsultācija auto iegādei” caur jaunumu biļetenu
reģistrācijām, informācijas pieprasījumiem, saziņas pieprasījumiem utt.
Kad Jūs reģistrējaties un izmantojat turpmāk aprakstītos pakalpojumus
un funkcijas, mēs ierakstām, apstrādājam un izmantojam personu datus
saskaņā ar šajā dokumentā minēto informāciju.

b) Valsts iestādes
Valsts iestādes un tām pielīdzinātas institūcijas, kā,
piemēram, prokuratūras, tiesas vai finanšu iestādes,
transporta līdzekļu reģistrācijas iestādes, notāri, advokāti,
tiesu izpildītāji, kam mums jāpārsūta personu dati juridisku
iemeslu dēļ. Dati tiek pārsūtīti saskaņā ar VDAR 6. panta 1.
punkta (c) apakšpunktu.

4.2.
Reģistrācijas process
Lai izmantotu Porsche pakalpojumus un/vai pieteiktos dalībai
pasākumos nepieciešams atsevišķi reģistrēties .

c) Privātās iestādes
Dīleri, sadarbības partneri vai atbalsta personāls, kam dati
tiek pārsūtīti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līguma
saistību izpildei, lai administrētu jautājumus vai izpildītu ar
Jums noslēgtu līgumu, vai arī lai aizsargātu likumīgās
intereses, piemēram, „Porsche” tirdzniecības uzņēmumi,
finansējošās bankas, apdrošināšanas iestādes, līzinga
kompānijas, kredītu aģentūras, transporta pakalpojumu
sniedzēji vai salīdzināmi pakalpojumu sniedzēji. Dati tiek
pārsūtīti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (a), (b) un/vai
(f) apakšpunktu.

(a)
Obligāti norādāmie dati reģistrējoties
Reģistrējoties www.porsche.lv ir obligāti jānorāda turpmāk norādītie
dati, kas ir atzīmēti ar zvaigznīti (*):
vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, automašīnas
reģistrācijas numurs (tikai servisa pieteikumam), tenisa un/vai golfa
sagatavotības līmenis (tikai piesakoties tenisa vai golfa turnīriem)
Reģistrēšanās nav iespējama, ja nav norādīti obligātie dati.
(b)
Brīvprātīgi norādāmie dati reģistrējoties
Reģistrējoties Jums ir iespēja brīvprātīgi norādīt citu informāciju:
uzņēmuma kontaktinformācija, dzimšanas datums, citi tālruņa numuri,
brīvā laika pavadīšanas veidi jeb hobiji . Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī
informācija nav nepieciešama, lai veiktu reģistrēšanos, un ir vienīgi Jūsu
pārziņā, vai vēlaties mums sniegt šos datus.
Mēs apstrādājam iegūtos datus saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (b)
un (f) apakšpunktiem, lai izveidotu Jūsu profilu mūsu piedāvājumiem
kas minēti šajā sadaļā un identificētu Jūs katru reizi, kad pierakstāties.
Mēs izdzēšam šos datus tiklīdz vairs nav spēkā juridiskās datu
saglabāšanas prasības.

6. Datu apstrāde trešajās valstīs
Porsche neapstrādā un nenodod Jūsu datus ārpus ES/ EEZ valstīm.
Tomēr var būt izņēmuma gadījumi, kad dati tiek nosūtīti iestādēm, kuru
centrālie biroji vai datu apstrādes vieta neatrodas Eiropas Savienības
dalībvalstī vai citā valstī ārpus Eiropas Savienības, kas nav nolīguma
parakstītājvalstis, tad mēs pirms datu nosūtīšanas pārliecināmies, ka
ārpus likumīgi pieļaujamajiem izņēmuma gadījumiem, kas attiecas uz
saņēmēju, pastāv vai nu atbilstošs datu aizsardzības līmenis (piem.,
atsaucoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa
pietiekamību, saņemot atbilstošas garantijas, kā, piemēram, saņēmēja
ES - ASV privātuma vairoga pašsertifikāciju, vai arī starp uzņēmēju un
Eiropas Savienību noslēgtu ES standartklauzulu līgumu) vai arī ir
saņemta Jūsu pietiekama piekrišana.
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Ikvienā gadījumā mēs varam nodrošināt Jums pārskatu ar saņēmējiem
trešajās valstīs un atbilstoša datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanas
nolūkos saskaņoto noteikumu eksemplāru. Lai tos iegūtu, lūdzu,
izmantojiet 1. nodaļā norādīto adresi.
7. Uzglabāšanas ilgums
Informāciju par personu datu uzglabāšanas ilgumu, lūdzu, skatiet ar
noteiktiem pakalpojumiem un funkcijām saistītas datu apstrādes
attiecīgajās sadaļās 3. un 4. nodaļā. Papildus tam, pastāv vispārīgs
noteikums, kas nosaka, ka mēs uzglabājam Jūsu personas datus vienīgi
tik ilgu laika periodu, kāds nepieciešams, lai izpildītu apstrādes nolūkus,
vai - piekrišanas gadījumā - līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu. Ja Jūs
iebilstat, mēs izdzēšam Jūsu personas datus, ja vien tālāka apstrāde nav
atļauta saskaņā ar atbilstošiem tiesību aktiem. Mēs izdzēšam Jūsu
personas datus arī tad, ja tas ir jādara juridisku iemeslu dēļ. Informāciju
par konkrētu datu glabāšanas termiņu Jūs varat saņemt Porsche.
8. Datu subjektu tiesības
Kā datu subjektam, ko ietekmē datu apstrāde, Jums ir vairākas tiesības.
Konkrēti:
Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības iegūt informāciju no mums par Jūsu
datiem, ko mēs uzglabājam.

to nevaram izpildīt - saskaņā ar normatīvajām prasībām, proti datu
tālāka apstrādes nepieciešamība ir pārāka par Jūsu tiesībām.
Iebilšana sīkfailiem: Jūs varat jebkurā laikā iebilst arī sīkfailu
izmantošanai. Informāciju par to, kā iebilst, lūdzu, skatiet mūsu Sīkfailu
politikā.
Piekrišanas atsaukšana: Ja Jūs esat sniedzis/sniegusi mums piekrišanu
apstrādāt Jūsu datus, Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu
attiecībā uz nākotni. Jūsu datu apstrādes likumība paliek neskarta līdz
brīdim, kad tiek atsaukta piekrišana.
Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Jūs varat arī iesniegt
sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datu
apstrāde pārkāpj normatīvos aktus. Lai to izdarītu, Jūs varat iesniegt
sūdzību Jūsu pilsētas/valsts atbildīgajā datu aizsardzības iestādē vai arī
datu aizsardzības iestādē, kas ir atbildīga par mums.
Saziņa ar mums: Lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums, ja Jums ir
radušies kādi jautājumi attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, Jūsu
kā datu subjekta tiesībām un jebkādu piekrišanu, ko Jūs varētu būt
sniedzis/sniegusi. Lai īstenotu visas iepriekš minētās tiesības, lūdzu,
sazinieties caur info@porsche.lv vai arī caur 1. nodaļā norādīto pasta
adresi. To darot, lūdzu, pārliecinieties, ka mums ir iespējams Jūs unikāli
identificēt.
9. Saites uz trešo pušu piedāvājumiem

Labošanas un dzēšanas tiesības Jums ir tiesības pieprasīt mums veikt
neprecīzu datu labojumus un - ja ir ievērotas tiesiskās prasības - veikt
datu dzēšanu.
Apstrādes ierobežošanas tiesības: Jums ir tiesības - ja ir ievērotas
tiesiskās prasības - pieprasīt mums ierobežot Jūsu datu apstrādi.
Datu pārnesamības tiesības: Ja Jūs esat mums sniedzis/sniegusi datus
uz līguma vai piekrišanas pamata, Jums ir tiesības saskaņā ar
tiesiskajām prasībām iegūt Jūsu sniegtos datus strukturētā, standarta
un mašīnlasāmā formātā, vai arī Jūs varat pieprasīt mums pārsūtīt šos
datus citam datu pārzinim.
Iebilšana datu apstrādei ar „likumīgās intereses” tiesisko pamatu: Jums
ir tiesības jebkurā laikā, pamatojoties ar Jūsu konkrēto situāciju, iebilst,
ka mēs apstrādājam Jūsu datus, ar nosacījumu, ka šāda iebilšana ir
saistīta ar Jūsu „likumīgo interešu” tiesisko pamatu. Ja Jūs īstenojat
Jūsu iebilšanas tiesības, mēs pārtraucam Jūsu datu apstrādi, ja vien mēs

Tīmekļa vietnes un pakalpojumi, ko nodrošina citi pakalpojumu sniedzēji
un uz kurām ir iekļautas saites www.porsche.lv, ir izveidojušas, veido un
nodrošina trešās puses. Mēs neietekmējam šo trešo pušu pakalpojumu
uzbūvi, saturu un lomu. Mēs skaidri nošķiram sevi no visu trešo pušu
piedāvājumu satura. Lūdzu, ņemiet vērā, ka trešo pušu piedāvājumi, uz
ko ir ietvertas saites www.porsche.lv var uzstādīt savus sīkfailus Jūsu
ierīcē vai arī ievākt personas datus. Mēs to nevaram ietekmēt. Attiecīgās
informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar šo saistīto trešo pušu
piedāvājumu sniedzējiem.
10. Statuss
Ir spēkā šīs privātuma politikas jaunākā versija. Statuss 25.05.2018.
Porsche ir tiesības šo politiku vienpusēji mainīt.
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„Porsche” sīkfailu politika
Piemērošanas joma
Šī sīkfailu politika ir spēkā papildus www.porsche.lv, vispārīgajai
privātuma politikai un apraksta ar sīkfailiem saistītas datu apstrādes
veidu, mērogu, nolūkus, tiesisko pamatu un atteikšanās iespējas.
www.porsche.lv, vispārīgā privātuma politika attiecas uz visu citu
informāciju. Statuss 25.05.2018.
Kas ir sīkfaili?
Mēs izmantojam „sīkfailus”, lai nodrošinātu Jums visaptverošu funkciju
klāstu, atvieglotu mūsu pakalpojuma lietošanu un optimizētu mūsu
piedāvājumus. Sīkfaili ir maza izmēra faili, ko Jūsu ierīcē uzglabā Jūsu
tīmekļa pārlūks.
Sīkfailu kategorijas
Mēs izmantojam sīkfailus dažādos nolūkos un ar dažādām funkcijām.
Mēs veicam sadalījumu atkarībā no tā, vai sīkfails ir tehniski
nepieciešams (tehniska prasība), cik ilgi tas tiek uzglabāts un lietots
(uzglabāšanas ilgums), vai to izveidojis www.porsche.lv, vai arī trešā
puse, un kas ir pakalpojumu sniedzējs, kas izveidojis sīkfailu (sīkfaila
nodrošinātājs).
Tehniska prasība
Sīkfaili, kas ir nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ: Mēs izmantojam
noteiktus sīkfailus, jo tie ir nepieciešami, lai www.porsche.lv, un tā
funkcijas darbotos pareizi. Šie sīkfaili tiek automātiski iestatīti, kad tiek
aktivizēts www.porsche.lv, vai konkrēta funkcija, ja vien Jūs savā tīmekļa
pārlūkā neesat deaktivizējis/-usi sīkfailus.
Sīkfaili, kas nav nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ: Tāpat tiek iestatīti
arī sīkfaili, kas nav nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, lai uzlabotu Jūsu
pieredzi, lietojot www.porsche.lv, vai arī lai uzglabātu konkrētus Jūsu
konfigurētus iestatījumus. Mēs arī izmantojam sīkfailus, kas nav
nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, lai iegūtu informāciju par noteiktu
www.porsche.lv, sadaļu izmantošanas biežumu, lai mēs varētu tās labāk
pielāgot Jūsu vajadzībām. Mēs neuzglabājam sīkfailus, kas nav
nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, kamēr Jūs neesat noklikšķinājis/-usi
attiecīgajā laukā, lai apstiprinātu, ka esat izlasījis/-usi mūsu sīkfailu
paziņojumu un vēlaties turpināt izmantot www.porsche.lv
Uzglabāšanas ilgums
Sesijas sīkfaili: Vairums sīkfailu ir nepieciešami tikai Jūsu pašreizējā
pakalpojuma lietošanas vai sesijas ilgumam un tiek dzēsti, vai kļūst
nederīgi, tiklīdz Jūs izejat no www.porsche.lv, vai arī beidzas Jūsu
pašreizējā sesija. Sesijas sīkfaili tiek izmantoti, piemēram, lai saglabātu
konkrētu informāciju, piemēram, Jūsu pierakstīšanās datus
www.porsche.lv, Jūsu sesijas laikā.
Pastāvīgie sīkfaili: Reizēm sīkfaili tiek uzglabāti ilgstošu laika periodu, lai
varētu Jūs atpazīt, kad Jūs vēlāk atkārtoti apmeklējat www.porsche.lv,
un varētu izgūt Jūsu saglabātos iestatījumus. Tas ļauj Jums ātrāk un
vienkāršāk piekļūt www.porsche.lv, un ļauj Jums atkārtoti neveikt
iestatījumus, kā, piemēram, Jūsu izvēlētās valodas iestatījumus.
Pastāvīgie sīkfaili tiek automātiski dzēsti iepriekš noteikta perioda
beigās, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni vai domēnu, no kura tika
iestatīts sīkfails.

neļauj veikt jebkādus secinājumus attiecībā uz reālā klienta vai lietotāja
identitāti.
Sīkfailu nodrošinātājs
Trešo pušu sīkfaili: „Trešo pušu sīkfailus” izveido un izmanto citas
iestādes vai tīmekļa vietnes, piemēram, tīmekļa analīzes rīku
nodrošinātāji. Papildu informācija par tīmekļa analīzes rīkiem un
sasniedzamības mērījumiem ir pieejama turpmāk šajā politikā. Trešās
puses var izmantot sīkfailus arī, lai parādītu reklāmu materiālus vai
integrētu saturu no sociālajiem tīkliem, kā, piemēram, sociālos
spraudņus.

Sīkfailu izmantošana tīmekļa analīzei un sasniedzamības mērījumiem
Mēs izmantojam „Google Analytics” - „Google Inc.” („Google” )
nodrošinātu tīmekļa analīzes pakalpojumu. „Google Analytics” izmanto
trešo pušu sīkfailus, lai identificētu www.porsche.lv, konkrētu sadaļu
izmantošanas biežumu kā arī preferences. Informācija, par to, kā Jūs
lietojat www.porsche.lv, (tostarp Jūsu IP adresi saīsinātā formā), ko
ģenerē sīkfails, tiek pārsūtīta „Google” pārvaldītam serverim ASV un tur
uzglabāta. „Google” izmanto šo informāciju mūsu vārdā uz pasūtījumu
apstrādes līguma pamata, lai analizētu to, kā Jūs lietojat
www.porsche.lv, lai veidotu priekš mums pārskatus par
www.porsche.lv, aktivitātēm, kā arī nodrošinātu citus pakalpojumus
attiecībā uz mūsu pakalpojuma un interneta lietojumu. „Google
Analytics” izmantošanas tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1.
punkta (f) apakšpunkts; šajā saistībā no iepriekš minētajiem nolūkiem,
izriet mūsu likumīgās intereses, jo īpaši www.porsche.lv analīze,
optimizācija un rentabla darbība.
Šo sīkfailu dzēšana un iebilšana to izmantošanai
Izmantojot www.porsche.lv, sīkfailu apstiprināšana nav obligāta; ja
nevēlaties, lai Jūsu ierīcē tiktu saglabāti sīkfaili, Jūs varat atspējot
attiecīgo opciju Jūsu tīmekļa pārlūka sistēmas iestatījumos. Saglabātos
sīkfailus var jebkurā brīdī dzēst Jūsu tīmekļa pārlūka sistēmas
iestatījumos. Ja izvēlaties neapstiprināt sīkfailu izmantošanu, tas var
ierobežot mūsu tīmekļa vietnē piedāvātās funkcijas.
Jūs varat arī atspējot „Google Analytics” sīkfailu izmantošanu,
izmantojot tīmekļa pārlūka paplašinājumu, ja nevēlaties veikt tīmekļa
analīzi.
Jūs
to
varat
lejupielādēt
šeit:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Atteikšanās informācija, kas tiek izmantota Jūsu „Google Analytics”
deaktivizēšanas nolūkos, tiek uzglabāta Jūsu ierīcē. Lūdzu, ņemiet vērā,
ka šī atteikšanās informācija deaktivizē „Google Analytics” vienīgi Jūsu
ierīcē un attiecīgajā tīmekļa pārlūkā, no kura tas tika iestatīts. Turklāt,
izdzēšot ierīces no Jūsu ierīces, Jums tas ir jāiestata no jauna. Alternatīvi
tīmekļa pārlūka paplašinājuma izmantošanai, Jūs varat neatļaut „Google
Analytics” ievākt datus par mobilajām ierīcēm, klikšķinot uz šīs saites
[programma, kas izmanto „Java Script” kodu]. Tad tiek izveidots
atteikšanās sīkfails, kas neatļauj turpmāku Jūsu datu ievākšanu.
Atteikšanās sīkfails ir derīgs tikai tajā tīmekļa pārlūkā, kas tika izmantots
tā iestatīšanai, un vienīgi attiecībā uz www.porsche.lv, un tas tiek
uzglabāts Jūsu ierīcē. Izdzēšot sīkfailus no Jūsu tīmekļa pārlūka,

Plūsmas sīkfaili: Šie sīkfaili tiek izmantoti saziņai starp dažādiem
iekšējiem „Porsche” serveriem. Tie tiek izveidoti lietotāja darbības
sākumā un dzēsti, tiklīdz tā tiek pārtraukta. Plūsmas sīkfailiem lietotāja
darbības laikā tiek piešķirts unikāls identifikācijas numurs. Tomēr tas

atteikšanās sīkfails ir jāiestata no jauna.
Jūs varat Jūsu ierīcē iespējot arī neizsekošanas funkciju. Ja šī funkcija ir
iespējota, Jūsu ierīce informē attiecīgo pakalpojumu, ka tā nevēlas, lai to
izseko.

