Paziņojums par konfidencialitāti un sīkfailiem
Šeit sniegts mūsu Paziņojums par konfidencialitāti un sīkfailiem.

Ievads
Šo interneta vietni https://www.cchbcshop.com pārvalda Coca-Cola HBC uzņēmumu
grupas dalībnieks, kura galvenā holdinga sabiedrība ir Coca-Cola HBC AG (reģistrēta Šveicē
ar uzņēmuma numuru CHE – 235.296.902 un juridisko adresi Turmstrasse 26, 6312
Steinhausen, Šveice).
Visas atsauces uz „mūsu”, „mūs”, „mēs” vai „uzņēmums” šīs politikas un piekrišanas
paziņojuma ietvaros ir paredzētas kā atsauces uz Coca-Cola HBC AG un attiecīgi tā filiālēm.
Uzņēmums Coca-Cola HBC ir apņēmies saglabāt visu
https://www.cchbcshop.com apmeklētāju konfidencialitāti un aizsargāt visus personas
datus, ko jūs varētu mums iesniegt.
Mēs sniedzam šo Paziņojumu par konfidencialitāti un sīkfailiem, lai palīdzētu jums izprast, kā
mēs rīkojamies ar jūsu iesniegtajiem personas datiem. Iesniedzot mums savus personas
datus, jūs apliecināt savu piekrišanu mūsu Paziņojumam par konfidencialitāti un sīkfailiem
un piekrītat, ka mēs ievācam, izmantojam un izpaužam jūsu personas datus atbilstoši tam,
kā norādīts šajā Paziņojumā par konfidencialitāti un sīkfailiem. Ja jūs nepiekrītat šim
Paziņojumam, lūgums neiesniegt mums savus personas datus.
Šajā Konfidencialitātes politikā un Paziņojumā par sīkfailiem ietvertas šādas jomas: [Note: all
seven headings below should be hypertext linked to the relevant long form section to make this policy as user
friendly as possible]:

 Kas ir personas dati
 Kādus personas datus mēs ievācam no jums un kā izmantojam ievāktos datus
 Sīkfailu politika
 Datu izpaušana. Kas ir jūsu personas datu saņēmēji
 Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus
 Saziņa ar mums un jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos
atjaunināt
 Kā tiks veiktas izmaiņas šajā Konfidencialitātes un sīkfailu politikā

Kas ir personas dati?
Personas dati ir informācija par identificējamu personu, kā definēts spēkā esošajos likumos,
piemēram, vārds un uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Kādus personas datus mēs ievācam no jums
un kā izmantojam ievāktos datus
Parasti jūs varat apmeklēt šo interneta vietni, nepaziņojot mums, kas jūs esat, un neatklājot
par sevi nekādu informāciju. Mūsu interneta serveri ievāc apmeklētāju IP adreses ar IT
saistītu iemeslu dēļ, lai dotu jums iespēju pieslēgties mūsu platformai un nodrošinātu jums
mūsu pakalpojumus, taču mūsu serveri neievāc apmeklētāju e-pasta adreses. Taču dažās
mūsu interneta vietnes daļās mums jāievāc jūsu personas dati kādam konkrētam mērķim,
piemēram, lai sniegtu jums noteiktu informāciju, kuru esat pieprasījuši, un arī, tad, ja tiek
prasīta jūsu reģistrācija mūsu interneta vietnē.
To mēs veicam ar interneta veidlapu palīdzību, kā arī katru reizi, kad atsūtāt mums savu
informāciju pa e-pastu. Jūs uzzināsiet, ka nav obligāti iesniegt mums jebkuru
papildinformāciju, kuru mēs prasām un kura nav nepieciešama vai pamatota jūsu pieprasīto
pakalpojumu sniegšanai.
Ievākšanas
pamatojums

Datu subjekts

Ievāktie dati

Ievākšanas mērķi

Mūsu interneta
vietnes apmeklētājs

IP adrese,
domēnvārds, jūsu
interneta
pārlūkprogrammas
versija un
operētājsistēma,
datu plūsmas dati,
atrašanās vietas dati,
interneta reģistri

noteikt
apmeklējumu skaitu,
vidējo vietnē
pavadīto laiku,
apskatītās lapas

likumīga interese
mūsu interneta
vietnes
izmantošanas
noteikšanai un tās
satura uzlabošanai

no mūsu interneta
vietnes apmeklētāja
saņemtais vārds un
uzvārds, e-pasta
adrese [see separate
word doc]

sniegt jums
informāciju par mūsu
reklāmas
piedāvājumiem,
jaunumiem,
pasākumiem
(informatīvie izdevumi
un citas publikācijas),
investoru attiecībām
vai par mūsu gada
pārskatiem, kā arī
administrēt

jūsu iepriekšēja
piekrišana, ieliekot
atzīmi attiecīgajā
lodziņā, iesniedzot
mums savus
personas datus

abonēšanas
pakalpojumu reģistru
(korporatīvajam
tīmekļraides
pakalpojumam vai epasta brīdinājumu
pakalpojumam)
no mūsu interneta
vietnes apmeklētāja
saņemtais vārds un
uzvārds, adrese
tālruņa, faksa numurs,
e-pasta adrese

atbildēt uz jūsu
jautājumiem vai
apstrādāt jūsu
pieprasījumus
attiecībā uz jūsu
informāciju

attiecīgi rīkoties pēc
jūsu pieprasījuma
pirms līguma
noslēgšanas

no mūsu biznesa
klienta/piegādātāja
saņemtais vārds un
uzvārds, adrese,
tālruņa, faksa
numurs, e-pasta
adrese, nodokļu dati,
bankas konts;

noslēgt pārdošanas
līgumus, pieņemt
pasūtījumus, veikt
piegādes, izrakstīt
rēķinus, piešķirt
maksājumus, sniegt
jūsu pieprasītos
pakalpojumus;

mūsu pakalpojumu
sniegšana,
pamatojoties uz
līgumu, kas ir
noslēgts starp jums
un mums;

kredītspēja,
kriminālas/
krāpnieciskas
darbības, ID
dokumenti,
kredītreitingi,
politiski nozīmīgu
personu un sankciju
saraksti

kukuļošanas
novēršana, noziedzīgi
iegūtu līdzekļu
legalizācijas sankcijas,
principa „Pazīsti savu
klientu” ievērošana,
Kredītspējas
pārbaudes un
krāpšanas novēršanas
pārbaudes

Potenciāls biznesa
klients / Potenciāls
piegādātājs

kredītspēja,
kriminālas/
krāpnieciskas
darbības, ID
dokumenti,
kredītreitingi,
politiski nozīmīgu
personu un sankciju
saraksti

kukuļošanas
novēršana, noziedzīgi
iegūtu līdzekļu
legalizācijas sankcijas,
principa „Pazīsti savu
klientu” ievērošana,
kredītspējas
pārbaudes un
krāpšanas novēršanas
pārbaudes

tiesisko pienākumu
izpilde, līgumu
slēgšana, piekrišana
(ja ir sniegta),
likumīga interese

Klienta/ piegādātāja
kontaktpersona

vārds un uzvārds,
adrese, tālruņa, faksa

sazināties ar
klientu/piegādātāju

mūsu pakalpojumu
sniegšana,

Biznesa klients/
piegādātājs

tiesisko pienākumu
izpilde, līgumu
slēgšana, piekrišana
(ja ir sniegta),
likumīga interese

Patērētājs

Amata pretendents

numurs, e-pasta
adrese, SMS
paziņojumu
preferences,
individuālās
preferences, iecienītie
restorāni; dati ievākti
ar pārdošanas
komandu veiktu
reklāmas kampaņu
palīdzību

uzņēmējdarbības
mērķiem
(pasūtījumu
pieņemšanai,
pakalpojumu
pieprasīšanai),
klientu attiecību
uzturēšanai,
jaunumu
paziņošanai
klientiem

pamatojoties uz
līgumu, kas ir
noslēgts starp jums
un mums, jaunumu
saņemšanai būs
nepieciešama jūsu
iepriekšēja
piekrišana

no patērētāja
saņemtais vārds un
uzvārds, adrese,
tālruņa, faksa numurs
vai e-pasta adrese

sniegt jums jebkādus
jūsu pieprasītos
pakalpojumus

mūsu pakalpojumu
sniegšana,
pamatojoties uz
līgumu, kas ir
noslēgts starp jums
un mums

no patērētāja
saņemtais vārds un
uzvārds, tālruņa
numurs

reaģēt uz ziņojumiem
par problēmām ar
produktiem vai pa
bezmaksas tālruņa
līniju saņemtajiem
jautājumiem

likumīga interese
sniegt mūsu
pakalpojumus un
nodrošināt mūsu
klientu
apmierinātību

no amata
pretendenta
saņemtais vārds un
uzvārds, adrese,
tālruņa, faksa numurs,
e-pasta adrese,
profesionālās
kvalifikācijas, pieredze
un izglītība

kandidātu
pārvaldība, jūsu
pieteikuma
izvērtēšana un
saziņa ar jums pa
tālruni vai e-pastu

likumīga interese
izvērtēt jūsu
pieteikumu pirms
darba līguma
noslēgšanas ar
mums

Attiecībā uz visiem personas datiem, kas ir nepieciešami, lai izpildītu mūsu līgumu ar jums /
jūsu uzņēmumu, ja jūs mums neiesniegsiet šos personas datus, mēs, iespējams, nevarēsim
sniegt pieprasīto pakalpojumu, kā iepriekš minēts. Savukārt attiecībā uz visiem datu
apstrādes veidiem, kam jūs sniegsiet piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atteikt vai
atsaukt savu piekrišanu bez jebkādas nelabvēlīgas ietekmes uz jebkādu līgumu, kas jums var
būt noslēgts ar mums.
Ievācot ar jūsu piekrišanu tādus jūsu personas datus kā vārds un uzvārds, e-pasta adrese
(piemēram, ar interneta veidlapu palīdzību vai pa e-pastu), mēs ievākšanas laikā paziņosim
par to, kā izmantosim šos personas datus.

Sīkfailu politika
Šajā interneta vietnē tiek izmantoti sīkfaili, lai atšķirtu jūs no citiem mūsu interneta vietnes
lietotājiem. Tas palīdz nodrošināt jums patīkamu mūsu interneta vietnes pārlūkošanas
procesu un ļauj arī veikt uzlabojumus mūsu interneta vietnē.
Sīkfails ir neliels fails, veidots no burtiem un skaitļiem, ko mēs glabājam jūsu interneta
pārlūkprogrammā vai jūsu datora cietajā diskā. Sīkfaili satur informāciju, kas tiek pārvietota
uz jūsu datora cieto disku.

Nepieciešamie sīkfaili
Šie sīkfaili ievāc informāciju, kas ļaus mums veikt uzlabojumus interneta vietnē.
Šie sīkfaili ir būtiski vietnes pārlūkošanai un tās funkciju izmantošanai.

cookieconsent_status

Izseko, vai lietotājs ir noklikšķinājis „ok” uz paziņojuma par sīkfailiem, lai
to vairs nerādītu

_ga, _gid

Katram apmeklētājam piešķirtais unikālais klienta ID – tas jums būs
unikāls (to lieto, lai saglabātu pirmreizējās reģistrācijas laikā izvēlēto
valodu)

cookiesession1

FortiWeb tīmekļa lietojumprogrammas ugunsmūra (Web Application
Firewall (WAF)) sesijas sīkfaila nosaukums ir cookiesession1. Pirmajā
klienta HTTP/HTTPS pieprasījuma laikā FortiWeb ievieto sīkfailu
sīkdatnes iestatīšanas laukā, kas atrodas HTTP galvenē. Tā nosaukums ir
cookiesession1. (FortiWeb neizmanto sesijām tikai IP adreses un laika
zīmogus: NAT var ietvert vairākus klientus; pulksteņi var tikt mainīti.)

JSESSIONID

Šis ir mūsu serveru monitoringa programmatūras uzstādīts sīkfails. Tas
netiek izmantots lietotāju vai to rīcības izsekošanai, bet gan tikai un
vienīgi, lai diferencētu aktīvo lietotāju pieprasījumus vietnei.

ZREDIRECT

Izmanto, lai novirzītu no galvenās lapas uz pierakstīšanās lapu.

OptanonConsent

Šo sīkfailu iestata OneTrust sīkfailu atbilstības risinājums. Tajā tiek
glabāta informācija par vietnē izmantoto sīkfailu kategorijām un par to,
vai apmeklētāji ir devuši vai atsaukuši piekrišanu katras kategorijas
izmantošanai. Tas ļauj vietnes īpašniekiem neļaut katras kategorijas
sīkfailu iestatīšanu lietotāju pārlūkprogrammā, ja piekrišana netiek
sniegta. Sīkfaila normālais darbības ilgums ir viens gads, tas ļauj
nodrošināt apmeklētāju preferenču atcerēšanos, kad viņi atkārtoti
atgriežas vietnē. Sīkfailā nav informācijas, kas varētu identificēt vietnes
apmeklētāju.

OptanonAlertBoxClosed

Šo sīkfailu iestata vietnes, izmantojot noteiktas OneTrust sīkfailu likuma
ievērošanas risinājuma versijas. Tas tiek iestatīts pēc tam, kad
apmeklētāji ir redzējuši paziņojumu par sīkfailiem un dažos gadījumos
tikai tad, kad viņi aktīvi aizver paziņojumu. Tas ļauj vietnei nerādīt
lietotājam ziņojumu vairāk par vienu reizi. Sīkfaila darbības laiks ir viens
gads, un tas nesatur personiska rakstura informāciju.

Veiktspējas sīkfaili
Šie sīkfaili vāc informāciju, lai mēs varētu uzlabot tīmekļa vietni.
_gat_UA-9236928-1

Šis ir Google Analytics uzstādīts sīkfails. Tas tiek izmantots, lai
nodrošinātu, ka jūsu dators/ierīce neveic pārāk daudz pieprasījumu
Google Analytics serveriem CCHBC vietnes pārlūkošanas laikā.

Sīkfailu aktivizēšana/deaktivizēšana
Jums ir iespēja pieņemt vai noraidīt sīkfailus, mainot savas interneta pārlūkprogrammas
uzstādījumus. Taču, ja sīkfaili būs deaktivizēti, jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas
mūsu vietnes interaktīvās funkcijas.
Sīkfailus var pārvaldīt dažādos veidos. Jūs varat uzzināt vairāk par šīm funkcijām savas
interneta pārlūkprogrammas instrukcijās vai palīdzības logā. Piemēram, programmā Internet
Explorer jādodas uz izvēlni Tools/Internet options/Security and Privacy, lai pielāgotu
pārlūkprogrammu savām vēlmēm. Ja izmantojat vairākus datorus dažādās vietās, būs
jāpielāgo katra datora interneta pārlūkprogramma atbilstoši jūsu sīkfailu preferencēm.
Dažām mūsdienīgām interneta pārlūkprogrammām ir tāda funkcija, kas prot analizēt
interneta vietņu konfidencialitātes politiku un ļauj lietotājam kontrolēt savas
konfidencialitātes vajadzības. Šīs funkcijas pazīstamas kā „P3P” funkcijas (Privacy
Preferences Platform – konfidencialitātes preferenču platforma).
Jūs varat viegli izdzēst sīkfailus, kas ir uzstādīti jūsu datora sīkfailu mapē. Piemēram, ja jūs
lietojat Microsoft Windows Explorer:
•
•
•
•
•
•
•

Atveriet programmu „Windows Explorer”.
Noklikšķiniet rīkjoslā pogu „Search” (meklēt).
Ierakstiet „cookie” (sīkfails) meklēšanas lodziņā „Folders and Files” (mapes un faili).
Lodziņā „Look In” (norāda vietu, kur meklēt) atzīmējiet „My Computer” (mans
dators).
Noklikšķiniet uz „Search Now” (meklēt tagad). Divreiz noklikšķiniet uz atrastajām
mapēm.
Atzīmējiet jebkuru sīkfaila datni.
Nospiediet datora tastatūras pogu „Delete” (dzēst).

Ja jūs nelietojat Microsoft Windows Explorer, tad funkcijā „Help” (Palīdzība) jāatzīmē
„cookies” (sīkfaili), lai atrastu informāciju, kā sameklēt sīkfailu mapi.

Datu izpaušana. Kas ir jūsu personas datu
saņēmēji?
Personas dati, ko jūs mums iesniedzat, tiks glabāti Datu centrā, kas atrodas Atēnās, Grieķijā, un
glabātājs ir uzņēmums ar nosaukumu OTE Datu Centrs, kura otra darbības vieta atrodas
Ungārijā, un šie dati ir pieejami vai tiks nodoti mūsu personālam, kas strādā ārpus Grieķijas, kā
arī trešajām pusēm, biznesa partneriem, valdības iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm,
mūsu uzņēmējdarbības pārņēmējiem un piegādātājiem, kurus mēs iesaistām datu apstrādes
veikšanā mūsu uzdevumā, no kuriem daži atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas un kuri
darbojas mūsu vārdā, ievērojot visus šajā politikā noteiktos mērķus un pamatojumus.
Saņēmēju kategorijas

Izpaušanas mērķis

uzņēmumi Coca-Cola Hellenic uzņēmumu
grupas ietvaros un/vai pakalpojumu
sniedzēji – trešās puses, kas mūsu
uzdevumā veic datu apstrādi

mūsu produktu un pakalpojumu
nodrošināšana

jebkuri trešās puses pakalpojumu sniedzēji,
jebkurš Coca-Cola HBC saistītais uzņēmums
/filiāle, ko mēs esam iesaistījuši jūsu
pieprasīto pakalpojumu sniegšanā vai esam
pieprasījuši iepriekšminētajiem mērķiem

jūsu pieprasīto pakalpojumu nodrošināšana

biznesa partneris

jūsu pieprasīto pakalpojumu nodrošināšana

valdības iestādes

tiesiska pienākuma izpilde

tiesībsargājošās iestādes

tiesiska pienākuma izpilde

mūsu uzņēmējdarbības pārņēmēji un
piegādātāji

jūsu pieprasīto pakalpojumu nodrošināšana

kredītu atsauksmju aģentūras, krāpšanas
novēršanas aģentūras, uzņēmumi CocaCola Hellenic grupas ietvaros un/vai
pakalpojumu sniedzēji – trešās puses, kas
mūsu uzdevumā veic datu apstrādi

kukuļošanas novēršana, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas sankcijas, principa „Pazīsti
savu klientu” ievērošana, kredītspējas
pārbaudes un krāpšanas novēršanas
pārbaudes

Ja jūs mums iesniedzat personiska rakstura informāciju, jūs piekrītat šādai informācijas
izpaušanai.

Vai jūsu personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES?
Tā kā Coca-Cola HBC darbojas daudzās valstīs, jūsu personas dati, jo īpaši tie dati, kurus jūs
augšupielādējat ar Vietnes sadaļas Careers (Karjeras) starpniecību, var būt pieejami
darbiniekiem vai piegādātājiem, kuri atrodas ārpus ES, tie var tikt pārsūtīti un/vai glabāti

kādā teritorijā ārpus ES, kur datu aizsardzības likumiem, iespējams, ir zemāks standarts nekā
ES. Taču mēs vienmēr cenšamies nodrošināt, lai jūsu personas datiem būtu tāds pats
drošības līmenis, kāds tas būtu, ja tie paliktu ES robežās, tostarp mēs cenšamies nodrošināt,
lai dati tiktu glabāti droši un izmantoti tikai saskaņā ar mūsu instrukcijām un saskaņoto
mērķi(-iem).
Dažas valstis ārpus ES saņēmušas Eiropas Komisijas apstiprinājumu par to, ka tās nodrošina
aizsardzību, kas būtībā ir līdzvērtīga ES datu aizsardzības likumiem, tāpēc personas
informācijas eksportēšanai uz šīm jurisdikcijām nav nepieciešami papildu drošības pasākumi
(pilnu sarakstu skat.: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm). Valstīs, kuras vēl nav saņēmušas šos apstiprinājumus
(piemēram, Krievija), mēs jautāsim jūsu piekrišanu pārsūtīšanai vai pārsūtīsim datus saskaņā
ar Eiropas Komisijas apstiprinātiem līguma noteikumiem, kuros tiek pieprasīti līdzvērtīgas
datu aizsardzības pienākumi tieši saņēmējam, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar spēkā
esošu datu aizsardzības likumu mums ir atļauts veikt šādas pārsūtīšanas bez šādām
formalitātēm.
Ja vēlaties iepazīties ar jūsu personas datu eksportam piemērojamo specifisko drošības
pasākumu apraksta kopiju, sazinieties ar mums, kā noteiks sadaļā „Saziņa ar mums".
Visas trešās puses ārpus ES, kurām tiks pārsūtīti personas dati, veic datu apstrādi, izpilda un
piegādā pasūtījumus un sniedz atbalsta pakalpojumus mūsu uzdevumā. Mēs varam arī
nodot apkopotu informāciju par mūsu vietnes izmantošanu trešajām pusēm, taču tajā nebūs
iekļauta informācija, ar kuras palīdzību jūs var identificēt. Mēs paturam tiesības izpaust jūsu
personas datus saskaņā ar likuma prasībām vai gadījumos, kad uzskatām, ka izpaušana ir
nepieciešama mūsu tiesību aizsardzībai un/vai tiesvedības ievērošanai, paklausot tiesas
rīkojumam, regulatora pieprasījumam vai kādam citam juridiskam procesam, kas attiecas uz
mums.
Mēs bez jūsu piekrišanas neizpaudīsim, nepārdosim un neizplatīsim personas datus, kurus
jūs mums esat iesnieguši, ja vien tas nav noteikts likumā.
Visbeidzot, ja mūsu uzņēmums iesaistīsies kopuzņēmumā ar kādu citu biznesa organizāciju
vai tiks tai pārdots vai apvienots ar to, jūsu dati tiks izpausti mūsu jaunajiem biznesa
partneriem vai īpašniekiem.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus
16 gadus veci un jaunāki lietotāji
Ja esat 16 gadus vecs vai jaunāks, pirms sniedzat mums jebkādus personas datus, lūdzu,
saņemiet vecāku vai aizbildņu atļauju. Lietotājiem bez šīs atļaujas nav atļauts sniegt mums
personas datus.

Citas interneta vietnes
Mūsu interneta vietnē atrodas saites uz citām interneta vietnēm, kuras nav pakļautas mūsu
kontrolei un uz kurām neattiecas šis Paziņojums par konfidencialitāti un sīkfailiem. Ja jūs ar
šo mūsu sniegto saišu palīdzību piekļūsiet citām vietnēm, šo vietņu operatori, iespējams,
ievāks no jums informāciju, ko tie izmantos saskaņā ar saviem Konfidencialitātes politikas
noteikumiem, kas var atšķirties no mūsējiem. Mēs neuzņemamies atbildību vai saistības
attiecībā uz šo operatoru politikas noteikumiem vai jūsu personas datu apstrādi. Mēs
iesakām izlasīt jebkādas piesaistītās, atsaucēs norādītās vai saistītās interneta vietnes, kurās
ieejat, konfidencialitātes un sīkfailu paziņojumus, noteikumus un nosacījumus pirms
personisko datu iesniegšanas šādām trešo personu vietnēm.

Ievākto datu drošība un datu saglabāšana
Mēs īstenojam stingrus fiziskos, elektroniskos un administratīvos drošības pasākumus, lai
aizsargātu jūsu datus no nepiederošu personu piekļuves un pret nelikumīgu apstrādi,
nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu un bojājumiem gan tiešsaistē, gan ārpus tās. Mēs
saglabāsim jūsu datus tik ilgi, cik būs nepieciešams iepriekšminētajam ievākšanas mērķim,
un pēc tam mēs saglabāsim jūsu datus tik ilgi, cik to prasa likumi.
CCHBC saglabā personas datus identificējamā formātā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, kā
noteikts tiem apstrādes mērķiem, kuriem dati tiek ievākti.
CCHBC nedrīkst uzglabāt personas datus ilgāk nekā nepieciešams noteikto likumīgo biznesa
mērķu izpildei, vai tik ilgi, cik to prasa piemērojamie tiesību akti.
CCHBC nosaka personas datu uzglabāšanas periodu saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem
aktiem apstrādes darbību uzskaites ietvaros.
CCHBC ir jāpamato prasības uzglabāt personas datus ilgāki par maksimālo uzglabāšanas
periodu, ja nepieciešams, saskaņā ar uzņēmējdarbības un normatīvajām prasībām.
Daži dati ir jāuzglabā, lai aizsargātu uzņēmuma intereses, saglabātu pierādījumus un kopumā
ievērotu labas uzņēmējdarbības prakses noteikumus. Daži datu uzglabāšanas iemesli ir šādi:
•

Tiesvedība

•

Negadījumu izmeklēšana

•

Drošības incidentu izmeklēšana

•

Normatīvās prasības

•

Intelektuālā īpašuma saglabāšana

Pārsūtīšana internetā un atteikšanās no atbildības
Lai gan Coca-Cola HBC AG īsteno saprātīgus aizsardzības pasākumus pret vīrusiem un citiem
kaitīgiem komponentiem, interneta būtība ir tāda, ka nav iespējams nodrošināt, lai jūsu
piekļuve interneta vietnei būtu nepārtraukta vai bez kļūdām, vai lai šajā interneta vietnē, tās
serveros vai e-pasta ziņojumos, kurus varam jums nosūtīt, nav vīrusu vai citu kaitīgu
komponentu.

Saziņa ar mums un jūsu tiesības piekļūt
saviem personas datiem un tos atjaunināt
Piekļuve datiem, to atjaunināšana un dzēšana
Jums ir tiesības apskatīt savus personas datus, kurus mēs glabājam. Jūs drīkstat arī mums
lūgt veikt nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu datu pareizību un aktualitāti, vai izdzēst
savus personas datus, kurus mēs glabājam. Jūs drīkstat arī mūs informēt, ja vēlaties
ierobežot datu apstrādi vai iebilstat pret savu personas datu, kurus mēs glabājam, apstrādi.
Ja vēlaties šādi rīkoties, aicinām sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas
sniegta sadaļā Saziņa ar mums. Jums ir arī tiesības nodot savus personas datus, kurus mēs
glabājam, kādam citam pakalpojumu sniedzējam pēc savas izvēles.

Piekrišanas atsaukšana
Gadījumā, ja mēs lūdzām jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā,
jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, pamatojoties
uz piekrišanu pirms atsaukšanas. Ja vēlaties šādi rīkoties, aicinām sazināties ar mums,
izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta sadaļā Saziņa ar mums.

Sūdzības
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, nosūtot tai savu prasību.
Kontaktinformācija atrodama: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080.

Saziņa ar mums
Ja jums ir kādi komentāri par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, vai kādi jautājumi
par šo Paziņojumu par konfidencialitāti un sīkfailiem, aicinām sazināties ar mums, rakstot uz
šo e-pasta adresi: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Mēs labprāt uzklausīsim jūsu
jautājumus un ierosinājumus par mūsu Paziņojumu par konfidencialitāti un sīkfailiem.
Lai oficiāli īstenotu savas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, kurus mēs
apstrādājam, lūdzu, iesūtiet pieprasījumu, izmantojot zemāk doto saiti.
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/80345bc4-8243-4728-85f4947ce1988002/a5968367-06b0-40e2-9c66-ab41249fdd17

Kā tiks veiktas izmaiņas šajā Konfidencialitātes
un sīkfailu politikā
Iesakām periodiski ieskatīties šajā Paziņojumā par konfidencialitāti un sīkfailiem, lai uzzinātu
par iespējamām izmaiņām. Lai gan mēs paturam tiesības pārveidot vai papildināt šo politiku,
mēs ievietosim šajā vietnē paziņojumu par jebkādām būtiskām izmaiņām vismaz 30 dienas
pēc izmaiņām un, ja nepieciešams, nosūtot e-pasta ziņojumu.

