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“Viasat World” privātuma politika
Sveicināti mūsu privātuma politikas izklāstā. “Viasat World Limited” (turpmāk “Viasat”, “mēs”,
“mūsu”), mēs strādājam, lai aizsargātu un respektētu jūsu privātumu.
VISPĀRĪGI
Šī politika attiecas uz mūsu mājaslapas lietojumu (neatkarīgi no kuras vietas jūs to apmeklējat).
Šajā politikā paskaidrots kā mēs apkopojam jūsu privātos datus vai informāciju, ko jūs mums sniedzat,
un ko mēs apstrādājam. Tāpat tajā skaidrots, kur jūsu privātie dati tiek glabāti un kādas ir jūsu tiesības
attiecībā pret jūsu privāto informāciju. Lūdzu izlasiet šo informāciju uzmanīgi, lai izprastu mūsu
redzējumu un izmantotās metodes saistībā ar jūsu privāto informāciju un mūsu vadlīnijas.
Šī mājaslapa nav paredzēta bērniem un mēs apzināti nevācam informāciju, kas saistīta ar
nepilngadīgajiem.
SAZIŅA AR MUMS
Ja jums ir jautājumi par šo politiku, jūsu kontu vai ir kas cits, kam nepieciešama palīdzība, lūdzu
sazinieties ar mums pa e-pastu legal@viasatworld.com. Lūdzu ņemiet vērā, ka, ja jūs ar mums
sazināties, mums var būt nepieciešamība jūs identificēt pirms atbildes sniegšanas.

“Viasat World Limited” ir jūsu privāto datu kontrolieris saskaņā ar Eiropas Savienības regulu 2016/679
(Vispārīgā datu aizsardzības regula (“GDPR”)). Mūsu birojs atrodas Lielbritānijā, Chiswick Green, 610
Chiswick High Road, Londonā, W4 5RU.
Par datu aizsardzības jautājumiem jums ir tiesības izteikt pretenzijas Apvienotās Karalistes
uzraugošajai iestādei (www.ico.org.uk). Tiesa, mēs neskaidrību gadījumā aicinām jūs vispirms
sazināties ar mums, situāciju atrisinot bez uzraugošās iestādes iesaistīšanas.
JŪSU DATU IEGŪŠANA

Mēs varam apkopot un apstrādāt šādus datus par jums:
a)

Informāciju, ko jūs sniedzat:

-

Jūs varat sniegt mums savus datus, šajā mājaslapā aizpildot dažādas formas vai sazinoties ar
mums pa pastu, telefonu, e-pastu vai citādi. Tas iekļauj jebkādus datus, ko jūs varat sniegt,
pierakstoties jaunumu adresātiem vai publikācijām, piedaloties balvu izlozēs, akcijās vai
pētījumos, kā arī citādi iesaistoties mājaslapas aktivitātēs. Ja jūs sazināties ar mums, mēs par
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šo saziņu glabāsim informāciju. Dati, ko jūs mums sniedzat, var iekļaut jūsu vārdu, adresi,
pasta indeksu un e-pasta adresi.
-

Tāpat mēs varam ievākt un glabāt mārketinga un saziņas datus, kas satur jūsu iestatījumus
par mārketinga ziņojumu saņemšanu no mums un trešajām pusēm, kā arī jūsu saziņas
iestatījumus.

-

Ja datu ievākšana nepieciešama normatīvo aktu dēļ vai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar
jums, un jūs šos datus nesniedzat, mēs varam nebūt spējīgi slēgt ar jums līgumu vai citas
formas sadarbību.

b) Datus, ko mēs apkopojam automātiski:
Mēs varam automātiski ievākt tehniskus datus par jums, ko jūs sniedzat, darbojoties šajā
mājaslapā. Tie var saturēt interneta protokola (IP) adreses, interneta pakalpojumu sniedzēja
identitāti, pārlūkošanas ierīces tipu, pārlūka tipu un versiju, pārlūkošanas aktivitātes un
tendences, laika joslas parametrus un atrašanās vietu.
Ja mājaslapa tiek izmantota no mobilās ierīces, pastāv iespēja, ka tiek ievākti dati, kas saistīti
ar jūsu izmantotās ierīces tipu un unikāliem ierīces identifikatoriem (piemēram, jūsu ierīces
IMEI/MEID/ESN numurs, MAC adrese vai ierīces bezvada tīkla saskarsnes parametri kā arī
mobilā tālruņa numurs, kas lietots ierīcē), SIM kartes sērijas numurs vai Android ID unikālai
ierīces ID radīšanai caur UUID, mobilā tīkla dati, jūsu operētājsistēma, mobilā pārlūka tips,
lietotāja valoda, mobilās ierīces zīmols un modelis, operētājsistēmas versija un IPv4 (ierīces
dati).
c)

Datus, ko mēs saņemam no citiem avotiem (trešās puses dati):
Mēs cieši sadarbojamies ar trešajām pusēm (“Pakalpojumu piegādātāji”), lai iegūtu tehniskā
atbalsta servisus, bet ne tikai. Mēs no viņiem saņemsim datus par jums, tikai lai turpinātu
uzlabot mūsu mājaslapu un jūsu pieredzi tajā.

SĪKDATNES
Lai jūs identificētu citu lietotāju starpā, mēs mājaslapā izmantojam sīkdatnes, to starpā Google
Analytics, lokāciju, ģeonoteikšanu un JsessionID. Tas mums palīdz jums sniegt lielisku pieredzi, kad jūs
veicat jebkādu darbību mājaslapā, kā arī ļauj mums nākotnē uzlabot kā mājaslapu, tā arī tās iespējas.
Jums ir iespēja bloķēt sīkdatņu lietošanu savā interneta pārlūkā, aktivizējot parametrus, lai neļautu
dažu vai visu sīkdatņu lietošanu. Tiesa, ja jūs pārlūkā iestatīsiet visu sīkdatņu bloķēšanu, jums var zust
iespēja daļēji vai pilnīgi piekļūt mājaslapai.
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DATU PIELIETOJUMS
Mēs par jums iegūtos datus izmantojam šādos veidos:
-

Lai noteiktu jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, noteiktu jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju,
un palīdzētu mums ātri un efektīvi atbildēt uz jebkādiem lūgumiem vai prasībām;

-

Lai izvairītos, noteiktu un izmeklētu iespējami nelikumīgas darbības, tostarp krāpniecību un
mūsu noteikumu pārkāpšanu; kā arī

-

Lai analizētu un izprastu mūsu mājaslapas apmeklētājus, uzlabotu mājaslapu un jūsu pieredzi
dažādu aktivitāšu lietojumā.

Jūsu privātos datus mēs izmantosim tikai tiktāl, cik to ļauj normatīvie akti. Jūsu privātos datus mēs
izmantosim šādos noteiktos gadījumos:

-

Ja mums jebkādā veidā nepieciešams slēgt līgumu vai grasāmies ar jums to darīt;

-

Ja tas nepieciešams, lai (a) informētu mūsu jaunumu abonētājus par aktualitātēm saistībā ar
“Viasat” vai (b) uzlabotu lietotāja saskarsnes pieredzi saistībā ar mājaslapu un tās iespējām;
kā arī

-

Ja mums nepieciešams sadarboties ar uzraugošajām institūcijām.

JŪSU DATU ATKLĀŠANA
Par jums iegūtos datus mēs atklāsim šādām pusēm:
-

Mūsu pakalpojumu piegādātājiem: sniegsim jūsu datus ar Pakalpojumu piegādātājiem, lai
varētu sniegt un turpināt uzlabot mājaslapu un jūsu pieredzi tās izmantošanā.

-

Citām trešajām pusēm: datus par jums sniegsim citām trešajām pusēm, ja:
•

Esam nolēmuši pārdot vai nopirkt kādu uzņēmumu vai tā daļas, kā dēļ var nākties jūsu
datus nodot potenciālajam pircējam vai pārdevējam;

•

“Viasat” vai viss uzņēmums nonāk trešās puses rokās, kā rezultātā par jums ievāktie dati
kļūs par vienu no pārnesamajiem subjektiem;

•

Mēs esam spiesti par jums apkopotos datus sniegt likumsargājošajām iestādēm, pildot
normatīvo aktu prasības; vai
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•

Lai aizsargātu mūsu klientu un citu personu tiesības, īpašumus un drošību. Tas iekļauj arī
apmaiņu ar datiem ar uzņēmumiem un organizācijām, kas strādā ar krāpniecības
apkarošanu un kredītriska samazināšanu.

KUR MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PRIVĀTOS DATUS
Dati, ko mēs apkopojam, var tikt pārnesti un glabāti arī vietā, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās
zonas (“EEZ”). Tāpat iespējams, ka tos apstrādās mūsu personāls, kas strādā mūsu vai mūsu
sadarbības partneru labā ārpus EEZ. Šim personālam iespējams apstrādāt jūsu pieprasījumus,
apstrādāt jūsu datus un citu informāciju saistībā ar šo mājaslapu un darbībām. Iesniedzot savus
privātos datus, jūs piekrītat šai datu nodošanai, uzglabāšanai un apstrādei. Mēs darīsim visu
nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek glabāti drošībā un saskaņā ar šo Privātuma politiku.
Ja mēs esam jums piešķīruši paroli (vai esat to izvēlējies pats), kas sniedz jums iespēju piekļūt
atsevišķām šīs mājaslapas sadaļām, jūsu uzdevums ir šo parole glabāt drošībā. Mēs aicinām jums šo
paroli nevienam neizpaust.
Diemžēl datu pārraide internetā ne vienmēr ir pilnībā droša. Lai arī mēs darām visu, kas ir mūsu
spēkos, mēs nevaram garantēt jūsu datu drošību, kad tie tiek nosūtīti uz mūsu serveriem; jebkura
datu pārraide ir jūsu pašu atbildība. Brīdī, kad esam saņēmuši jūsu datus, mēs ievērosim striktas
procedūras un drošības mērus, tostarp Hyper Text Transfer Protocol Secure (laiku pa laikam
iespējamas izmaiņas), lai centos nepieļaut to noplūšanu.
Mēs jūsu privātos datus glabāsim tik ilgi, cik tas nepieciešams mums vai ar mums saistītai trešajai
pusei, ļaujot jums pilnvērtīgi izmantot mūsu mājaslapu un veikt darbības tajā. Lai noteiktu aptuvenu
glabāšanas ilgumu, mēs ņemsim vērā datu apjomu, veidu un privātumu, kā arī iemeslus, kādēļ šie dati
tiek glabāti. Tāpat vērā tiks ņemti juridiski iemesli (piemēram, lai risinātu domstarpības un strīdus).

JŪSU TIESĪBAS
Jums ir tiesības:
-

pieprasīt piekļuvi saviem privātajiem datiem – tas ļauj jums saņemt savu privāto datu kopiju,
ko mēs par jums glabājam, tā pārbaudot, ka mēs to apstrādājam likumiski;

-

pieprasīt veikt labojumus jūsu privātajos datos, ko mēs par jums glabājam – tas ļauj jums
izlabot jebkādus privātos datus, kas jūsu ieskatā nav precīzi vai ir nepatiesi; tiesa, mums var
nākties pārliecināties par jauno datu korektumu, ja jūs mums tos sniedzat;

-

pieprasīt izdzēst savus privātos datus – tas ļauj jums lūgt izdzēst vai aizvākt savus privātos
datus, ja mums nav iemesla tos turpināt apstrādāt; tāpat jums ir tiesības lūgt mums izdzēst
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vai izvākt jūsu privātos datus, ja jūs esat izmantojis savas iespējas iebilst pret to apstrādi
(skatīt zemāk), ja mēs esam informāciju par jums apstrādājuši nelikumīgi vai esam saņēmuši
uzdevumu to darīt saskaņā ar likumu (ievērojiet, ka mēs ne vienmēr varēsim īstenot dzēšanas
pieprasījumu dažādu specifisku juridisku iemeslu dēļ, par ko jums paziņosim);
-

iebilst apstrādāt savus privātos datus, ja vien jums ir pamatots iemesls to darīt, un jums
šķiet, ka tas apdraud jūsu pamattiesības un brīvību; tāpat jums ir tiesības iebilst, kur mēs
apstrādājam jūsu privātos datus dažādu mārketinga aktivitāšu vajadzībām bez jūsu
piekrišanas; dažos gadījumos mēs varam norādīt, ka mums ir pamatots iemesls šo
informāciju apstrādāt, neskatoties uz jūsu tiesībām un brīvību;

-

pieprasīt ierobežot jūsu privāto datu apstrādi – tas ļauj jums lūgt ierobežot jūsu privāto datu
apstrādi šādos gadījumos: (a) ja jūs vēlaties, lai dati tiktu precizēti; (b) ja mūsu datu
apkopošana ir juridiski nekorekta, bet jūs nevēlaties tos izdzēst; (c) ja jums nepieciešams, lai
mēs šos datus saglabātu, pat ja mums tas vairs nav nepieciešams, bet jums tie ir saistoši
juridisku jautājumu risināšanā; (d) jūs esat iebildis mūsu datu lietojumam, bet mums
nepieciešams pārliecināties vai esam darbojušies likuma robežās;

-

pieprasīt pārnest jūsu privātos datus jums vai trešajai pusei – mēs jums vai jūsu izvēlētai
trešajai pusei sniegsim jūsu privāto informāciju strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā
formātā (jāatzīmē, ka šīs tiesības ir spēkā tikai automātiski iegūtai informācijai, ko jūs paši
esat mums snieguši); kā arī

-

atteikties no piekrišanas jebkurā laikā apstrādāt jūsu privātos datus – tiesa, tas nekādi
neietekmēs līdzšinējo piekrišanu, kas bijusi spēkā pirms jūsu atteikšanās; ja jūs atsakāties no
iepriekš paustās piekrišanas, var gadīties, ka turpmāk mēs nespēsim jums piedāvāt atsevišķus
produktus vai pakalpojumus; ja jūs izteiksiet šādu atteikšanās pieprasījumu, mēs par šo
iespējamību jums atgādināsim atteikšanās brīdī..

Ja jūs vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu sazinieties ar mums, rakstot e-pastu uz
legal@viasatworld.com. Mums var nākties jums lūgt sniegt precīzākus datus, lai varētu jūs identificēt
un pārliecināties, ka jums ir tiesības piekļūt saviem datiem (vai izmantot kādu citu no savām tiesībām).
Tas nepieciešams, lai nodrošinātu to, ka jūsu dati nenonāk to cilvēku rokās, kuriem uz to nav tiesību.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ
Laiku pa laikam mums var nākties veikt izmaiņas mūsu privātuma politikā. Visjaunākā privātuma
politikas versija aizstās iepriekšējās versijas. Ja jūs turpināt lietot šo mājaslapu pēc jauninājuma, jūs
piekrītat veiktajām izmaiņām. Ja jūs tām nepiekrītat, jums jāpārtrauc šīs mājaslapas lietošana un
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jāatsakās
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ar

mums

e-pastā:

marketing@viasatworld.com.

SAZIŅAI
Jautājumus, komentārus un lūgumus saistībā ar šo privātuma politiku aicinām adresēt “Viasat World
Limited” (Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, United Kingdom) vai sazināties,
sūtot e-pasta vēstuli uz legal@viasatworld.com.
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