Privātuma politika
Tīmekļa vietne www.archidea.lv, turpmā tekstā – Archidea.lv, ir profesionāla nozares mediju platforma
un tiešsaistes žurnāls arhitektiem, dizaineriem, būvniekiem, nekustamo īpašumu projektu attīstītājiem
un citiem interesentiem, kura darbību organizē un koordinē SIA „LatInnovatio”, turpmāk tekstā –
Pakalpojuma sniedzējs.
Archidea.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē Archidea.lv, izmanto
Archidea.lv sniegtos pakalpojumus un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu.
Šī privātuma politika izskaidro, kādā veidā Pakalpojuma sniedzējs, apstrādā personas datus un sniedz
informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679
(turpmāk- Regula), kad lietotājs lieto Archidea.lv un izmanto tā pakalpojumus .
Papildus šiem noteikumiem Jūs varat iepazīties ar interneta vietnes www.archidea.lv lietošanas
noteikumiem ŠEIT.
Šajos noteikumos ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu datu
apstrādi.
Pārzinis
SIA „LatInnovatio”, Reģistrācijas Nr. 40103262443, juridiskā adrese: Gaujas iela 49-25, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167.
Apstrādājamie personas dati
Pakalpojuma sniedzējs iegūst personas datus (Vārds, Uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs un
juridiskas personas kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese), kad lietotājs reģistrējas
Archidea.lv, lai izmantotu Archidea.lv pakalpojumus vai kļūtu par klientu uz līguma pamatu.
Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīga uzskatīt, ka tai sniegtā informācija par identificētu vai identificējamu
fizisko personu atbilst patiesībai un ka persona, no kuras šāda informācija ir saņemta, ir tiesīga to
sniegt. Datu izmaiņu gadījumā lietotājam ir pienākums nekavējoties atjaunot datus, ziņojot Pakalpojuma
sniedzējam par nepieciešamajām izmaiņām.
Konstatējot, ka lietotāja dati ir nepatiesi, novecojuši vai nepilnīgi un netiek atjaunoti, Pakalpojuma
sniedzējam ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, dzēst datus, un izbeigt datu apstrādi.
Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats
Pakalpojuma sniedzējs apstrādā personas datus, lai sniegtu lietotājam Archidea.lv paredzētos
pakalpojumus un iespējas, kuru saņemšanai vai izmantošanai lietotājs piekrīt, sniedzot savus datus
Pakalpojuma sniedzējam.
Balstoties uz Archidea.lv lietotāja sniegtu piekrišanu, izmantojot tiešsaistes info pieprasīšanas formu
vai piesakoties Archidea.lv jaunumu saņemšanai, lietotājam uz reģistrēto e-pasta adresi var tik
nosūtītas e-pasta vēstules par:
1. nozares aktualitātēm, pasākumiem, uzņēmumiem, produkciju un piedāvajumiem;
2. Portālā pieejamajiem pakalpojumiem un darbību;
3. izdevīgiem piedāvājumiem utml.

Paklapojuma sniedzējs automātiski saņem un reģistrē serverī informāciju no lietotāja pārlūka, tai skaitā
lietotāja IP adresi, sīkdatnes un lietotāja pieprasīto lapu. Portāla lietotājs var izdzēst šo informāciju vai
bloķēt tās izmantošanu no sava pārlūka, izmaintojot iestatījumus savā lietnotnes pārlūkprogrammā.
Paklapojuma sniedzējs informāciju izmanto, lai pieskaņotu lietotājam redzamo reklāmu un saturu,
izpildītu lietotāja pieprasījumus pēc noteiktiem produktiem un pakalpojumiem un, lai informētu lietotāju
par jaunumiem vai īpašajiem piedāvājumiem.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo datu apstrādei ir:
1. Archide.lv lietotāja piekrišana;
2. Līguma pamats;
3. Likuma pamats;
4. Pakalpojuma sniedzēja leģitīmās intereses.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un Pakalpojuma sniedzējs turpmāk atsauktos
personas datus šim nolūkam vairs neapstrādās. Piekrišanu var atsaukt nosūtot pieprasījumu uz
Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi: info@archidea.lv. Taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu
apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad lietotāja piekrišana bija spēkā.
Archidea.lv lietotājam ir tiesības nesniegt Pakalpojuma sniedzējam personas datus. Personas datu
iesniegšana ir nepieciešama šajos noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai. Personas datu
nesniegšanas gadījumā, iespējams Pakalpojuma sniedzējs nevarēs īstenot augstāk minētos mērķus.
Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par personas datu pārvaldi, kas pieder trešajām personām, kā arī
par privātuma noteikumiem un trešo pušu mājas lapu aktivitātēm pat gadījumos, kad lietotājs apmeklē
mājas lapas izmantojot Archidea.lv pakalpojumus. Pakalpojuma sniedzējs rekomendē atsevišķi
iepazīties ar katras mājas lapas privātuma noteikumiem.
Automatizēto lēmumu pieņemšanu
Pakalpojuma sniedzējs neizmanto personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.
Personas datu saņēmēji
Pakalpojuma sniedzējs lietotāja personas datus var nodod Pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem vai
tieši pilnvarotām personām, datu apstrādātājiem, valsts, pašvaldību un tiesībsargājošām iestādēm
tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
Personas datu glabāšanas periods
Pakalpojuma sniedzējs glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem
un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
1. Ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
2. Ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
3. Ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
4. Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā
Lai piekļūtu saviem personas datiem, kurus Pakalpojuma sniedzējs apstrādā, datu subjektam ir
jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “LatInnovatio”, Gaujas ielā 49-25, Mārupē, LV-2167 vai
elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz Pakalojuma sniedzēja e-pasta adresi:
info@archidea.lv.

Datu subjektam saistībā ar konkrēto personas datu apstrādi papildus ir tiesības pieprasīt personas datu
apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi
Regulas noteikumiem.
Pakalpojuma sniedzējs veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto
kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
Pretenziju gadījumā datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.
Saziņa ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos
Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mums
rakstot e-pastu uz info@archidea.lv.

