
SIA VEHO PRIVĀTUMA POLITIKA 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

i. Priecājamies par Jūsu apmeklējumu SIA “Veho” (turpmāk – Mēs vai Veho)  tīmekļa vietnē, kā arī par interesi 

par mūsu uzņēmumu un tā produktiem. Jūsu personas datu aizsardzība mums ir svarīgs nosacījums. Līdz ar to 

Veho ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma 

politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādam nolūkam Veho iegūst personas 

datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām 

un pienākumiem. Papildu tam mēs atsaucamies arī uz Mercedes-Benz Group AG datu aizsardzības vadlīnijām, 

kas pieejamas šeit: Mercedes-Benz datu aizsardzības vadlīnijas. 

ii. Veho datu aizsardzības norādes par tā tīmekļa vietņu lietošanu, kā arī Mercedes-Benz Group AG datu 

aizsardzības pamatnostādnes neattiecas uz Jūsu darbībām sociālo tīklu vai citu nodrošinātāju tīmekļa vietnēs, ko 

varat atvērt, izmantojot saites Veho tīmekļa vietnēs. Tāpēc par attiecīgo vietņu datu aizsardzības noteikumiem 

interesējieties attiecīgākajās vietnēs. 

iii. Apstrādājot personas datus, Veho ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā 

arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā. 

iv. Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Veho, un tā ir attiecināma 

uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas 

datus: Veho interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski. 

v. Veho sīkdatņu politika ir pieejama tīmekļa vietnes sadaļā “Iestatījumi”.  

II PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

i. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Veho SIA, reģ. Nr.40003363354, adrese: Varšavas iela 4, Rīga, LV-

1003, Latvija, tālrunis: (+371) 67 099 888, elektroniskā pasta adrese: datudrosiba@Veho.lv; tīmekļa vietnes 

adrese:  https://www.Veho.lv/. 

ii. Datu aizsardzības inspektors: Mercedes-Benz Group AG -  Koncerna pilnvarotā kontaktpersona ar personu datu 

aizsardzību saistītos jautājumos; adrese: HPC G353 D-70546 Štutgarte, Vācija; elektroniskā pasta 

adrese: data.protection@mercedes-benz.com; tīmekļa vietnes adrese: www.mercedes-benz.lv. 

iii. Saziņai ar Veho datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datudrosiba@Veho.lv.  

III JŪSU PERSONAS DATU IEGŪŠANA, APSTRĀDES NOLŪKI UN DATU VEIDI 

i.  Jūsu personas datu iegūšana 

1) Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mēs saglabājam noteiktu informāciju par jūsu izmantoto interneta 

pārlūkprogrammu un operētājsistēmu, apmeklējuma datumu un laiku, piekļuves statusu (piemēram, vai tīmekļa 

vietni varējāt atvērt bez problēmām, vai tika attēlots kļūdas paziņojums), tīmekļa vietnē izmantotajām funkcijām, 

jūsu veiktajām meklēšanām (ja veicāt meklēšanu), atsevišķo tīmekļa vietnes lapu atvēršanas biežumu, aplūkoto datu 

informāciju, pārraidīto datu daudzumu, tīmekļa vietni, no kuras jūs nonācāt mūsu vietnē, kā arī par tīmekļa vietnēm, 

kuras jūs atverat no mūsu vietnēm, ja atlasāt mūsu vietnēs izvietotās saites vai manuāli ievadāt adresi tās pašas 

cilnes (vai tā paša loga) adreses laukā, kurā ir atvērta mūsu tīmekļa vietne. Tāpat, drošības nolūkos,  jo īpaši ar 

mērķi atpazīt un novērst uzbrukumus mūsu vietnēm,  mēs līdz septiņām dienām glabājam arī jūsu IP adresi un 

informāciju par jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju. 

2) Cita veida personisko informāciju mēs glabājam vien tad, ja jūs to esat snieguši, piemēram, veicot reģistrēšanos, 

aizpildot kontaktinformācijas laukus, norādot informāciju čatā, piedaloties aptaujā vai balvu izlozē, vai ja tas ir 

nepieciešams līguma saistību izpildei; un arī šajā gadījumā tas viss tiek veikts tikai tad, ja esat snieguši savu 

piekrišanu, vai ja to drīkst darīt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

3) Lai lietotu mūsu tīmekļa vietni un visas tās sniegtās priekšrocības, kas ir atkarīgas no jūsu personas datu nodošanas, 

datus mēs vāksim konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, lai Jums nodrošinātu maksimālu pakalpojuma 

sniegšanu. Pretējā gadījumā jums  tīmekļu vietnē piedāvātās funkcijas var nebūt pieejamas, vai būt pieejamas 

ierobežotā apjomā.  
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ii. Veho apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem: 

1. Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un 

sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt Veho - lai nodrošinātu personāla atlases 

konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi. 

2. Balss, informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt Veho, t.sk., vārds, uzvārds, situācijas izklāsts - telefonsarunu ieraksta 

veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai. 

3. IP adrese un jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums - mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā ievāktos 

personas datus mēs izmantojam, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku attiecīgo lapu darbību, kā arī lai pasargātu mūsu 

IT sistēmu no uzbrukumiem un citām prettiesiskām darbībām. Ja apmeklējuma laikā jūs mums nododat arī citus 

savus personiskos datus, piemēram, veicot reģistrēšanos, norādot informāciju čatā, aizpildot kontaktinformācijas 

laukus, piedaloties aptaujā vai balvu izlozē, vai ja tas ir nepieciešams līguma saistību izpildei, tad mēs šos datus 

izmantojam iepriekš minētajam nolūkam, kā arī klientu pārvaldības nolūkos un ciktāl tas ir nepieciešams  visu 

iespējamo finanšu darījumu izpildei un apmaksai ikreiz tam nepieciešamajā apjomā. 

4. Papildu mērķiem (piemēram, personalizēta satura vai reklāmas attēlojums, pamatojoties uz jūsu lietošanas 

paradumiem) mēs un nepieciešamības gadījumā arī izvēlētas trešās personas jūsu datus lieto atbilstoši jūsu 

apstiprinājumam mūsu Consent Management sistēmā (piekrišanai). Plašāku informāciju un izvēles iespējas, 

lūdzu, skatiet šeit. 

5. Personu datus lietojam arī mūsu juridisko pienākumu ietvaros (piem., veicot datu uzglabāšanu, lai nodrošinātu 

tirdzniecības vai nodokļu tiesību pienākumus; veicot datu nodošanu pēc valsts vai tiesas pieprasījuma, piem., 

tiesībsargājošai iestādei). 

IV APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS 

i. Personas datu apstrādes nolūks - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu 

nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi: 

1) Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Veho attiecināmu juridisku 

pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts un Darba likums); 

2) saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu, Veho rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, 

izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar 

pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija 

var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

ii. Personas datu apstrādes nolūks - telefonsarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai;  

1) Veho mērķis ir informēt Jūs un sabiedrību kopumā par tiesisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu 

apstrādi. Lai konsultāciju laikā sniegtā informācija būtu Jums un sabiedrībai sniegta precīzi, saprotamā 

valodā,  kā arī, lai mums neveidotos konflikta situācijas par Jums vai sabiedrībai sniegto informāciju, inspekcija 

ieraksta telefonsarunas to analīzei un darbības uzlabošanai (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

iii. Personas datu apstrādes nolūks - juridisko pienākumu ietvaros: 

1) Ja jūs esat snieguši mums atļauju veikt jūsu personisko datu apstrādi, tas ir pietiekams tiesiskais pamats to 

apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). 

2) Personisko datu apstrāde ar mērķi sagatavot līgumu vai veikt tā izpildi tiesību aktos ir pamatota VDAR 6. panta 

1. punkta b) apakšpunktā. 

3) Ja jūsu personisko datu apstrāde ir nepieciešama mūsu tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei (piemēram, 

informācijas uzglabāšanai), tad mēs esam tiesīgi to darīt saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu. 

iv. Personas datu apstrādes nolūks - IT sistēmas darbības uzturēšana: 

1) Tāpat mēs veicam personisko datu apstrādi, ievērojot savas, kā arī trešo pušu likumiskās intereses saskaņā ar 

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šādas tiesiskās intereses ir mūsu IT sistēmas darbības uzturēšana, savu 

un citu pušu izstrādājumu un pakalpojumu (tiešā) tirdzniecība, kā arī tiesību aktos noteiktā darījumu 

dokumentēšana. Novērtējot leģitīmās intereses, it īpaši ņemam vērā personas datu veidu, apstrādes mērķi, 

apstrādes apstākļus un jūsu interesi saglabāt savu personas datu konfidencialitāti. 

V PERSONAS DATU APSTRĀDE, AIZSARDZĪBA UN GLABĀŠANA 

i. Jūsu personas datu aizsardzībai Veho izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu 

personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām. 

ii. Jūsu personas datu saņēmēji ir Veho un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai 

uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
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iii. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma 

noteikšanai: 

1) Visa informācija, kas iegūta par darbinieka amata pretendentiem personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai 

daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus, lai nodrošinātu Veho tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Veho saņem 

sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks 

saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam. 

2) Telefonsarunu ieraksti tiks glabāti septiņas dienas. Minētais laiks ir pietiekošs, lai inspekcija varētu veikt 

konsultāciju/atbilžu sniegšanas analīzi. Gadījumā, ja rodas konfliktsituācija, telefonsarunu ieraksti tiek glabāti 

tik ilgi, cik nepieciešams situācijas atrisināšanai. 

3) Visa informācija, lai izpildītu uz Veho attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešams 

personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

iv. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji: 

1) kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Veho var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, 

prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana 

u.tml.); 

2) kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. 

v. Jūsu personisko datu dzēšana 

1) Pēc tam, kad augstākminētajā punktā norādītie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai 

iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

2) Jūsu IP adrese un jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums, ko esam saglabājuši drošības nolūkos, tiek 

dzēsts pēc trīs nedēļām. Pārējos gadījumos mēs dzēšam jūsu personas datus, tiklīdz ir zudis to ievākšanas un 

apstrādes mērķis. Pēc šī laika dati tiek glabāti tikai tad, ja to paredz ES likumi, regulas vai citi tiesību akti, kas 

mums jāpilda, vai tiesību akti trešajās valstīs, ja tajās tiek nodrošināta pietiekama datu aizsardzība. Ja konkrētā 

gadījumā datus nav iespējams dzēst, attiecīgie personas dati tiek atzīmēti ar mērķi ierobežot to turpmāko apstrādi. 

VI JUMS IR ŠĀDAS TIESĪBAS: 

i. Kā datu apstrādes skartajai personai (datu subjektam) jums ir tiesības saņemt izziņu (VDAR 15. pants), piekļuves 

tiesības (VDAR 16. pants), datu dzēšanas tiesības (VDAR 17, pants), tiesības uz apstrādes ierobežošanu (VDAR 

18. pants), kā arī tiesības uz datu pārnesamību VDAR 20. pants). 

ii. Ja atļāvāt mums veikt jūsu personas datu apstrādi, tad jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt. Atsaukums 

neietekmē mūsu tiesības veikt to personas datu apstrādi, kas tika iegūti līdz atsaukuma saņemšanas brīdim. Tāpat 

atsaukums neietekmē šo datu apstrādi, kas balstīta uz cita tiesiskā pamatojuma, piemēram, tiesību aktos noteikto 

saistību izpildei (skat. sadaļu „Datu apstrādes tiesiskais pamatojums”). 

iii. Veho nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja 

gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Veho veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, +371 

67223131, pasts@dvi.gov.lv). 

iv. Atteikuma tiesības. Pamatojoties uz iemesliem, kas izriet no jūsu izvēles, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt 

atteikumu par jūsu personas datu apstrādi, kas izriet no VDAR 6. panta 1 e) punkta (datu apstrāde sabiedrības 

interesēs vai VDAR 6. panta 1 f) punkta (datu apstrāde trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai). Ja jūs 

iesniedzat atteikumu, mēs turpināsim apstrādāt jūsu personas datus tikai tad, ja varam pierādīt apstrādes tiesisko 

pamatojumu, kas prevalē pār jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai ja apstrāde nepieciešama tiesisko prasību 

īstenošanai, izpildei vai aizstāvībai. Ja vien iespējams, mēs lūdzam atteikumu vai paskaidrojumus sūtīt uz šādu 

adresi: datudrosiba@Veho.lv.  

v. Saņemot jūsu iesniegumu vai sūdzību, Veho Jums atbildi nosūtīs likumā noteiktajā termiņā pa pastu uz Jūsu 

norādīto pasta adresi, vai uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs 

vēlaties saņemt elektroniski. 

VII INFORMATĪVS IZDEVUMS (INFORMĀCIJAS BIĻETENS) 

Ja esat abonējis mūsu tīmekļa vietnē pieejamu informatīvo izdevumu, abonēšanas laikā norādītie dati, ja vien 

neesat piekritis papildu lietošanai, tiek izmantoti tikai informatīvā izdevuma nosūtīšanai. Izmantojot 

informatīvajā izdevumā paredzēto atteikšanās iespēju, jebkurā brīdī varat pārtraukt abonementu. 

VIII PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PUSĒM; SOCIĀLO TĪKLU SPRAUDŅI 
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i. Mūsu tīmekļa vietnēs var tikt izvietots arī trešo pušu saturs. Ja noklikšķināt uz šāda veida satura, mēs nepieciešamajā 

apjomā nododam jūsu datus attiecīgajai trešajai pusei (piemēram, informāciju, ka konkrētu piedāvājumu atradāt mūsu 

tīmekļa vietnē, kā arī nepieciešamības gadījumā citu informāciju, kuru jūs jau sniedzāt mūsu tīmekļa vietnei).  

ii. Ja savās tīmekļa vietnēs ievietojam t. s. “sociālo tīklu spraudņus”, piemēram, Facebook un Twitter, tad tie tiek 

iesaistīti šādi: 

1) Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, sociālo tīklu spraudņi pēc noklusējuma ir atspējoti, t. i., attiecīgo sociālo 

tīklu pārvaldītājiem netiek nosūtīta nekāda veida informācija. Ja vēlaties izmantot kādu no šiem sociālajiem 

tīkliem, noklikšķiniet uz attiecīgā tīkla spraudņa, lai izveidotu tiešu savienojumu ar attiecīgā tīkla pārvaldītāja 

serveri. 

2) Gadījumā, ja šajā tīklā jums ir izveidots lietotāja konts un sociālā tīkla spraudņa aktivizēšanas laikā jūs esat tajā 

pieteicies, tad sociālais tīkls var piesaistīt jūsu lietotāja kontam informāciju par mūsu tīmekļa vietņu 

apmeklējumu. Ja nevēlaties to pieļaut, pirms sociālā tīkla spraudņa aktivizācijas atsakieties attiecīgajā sociālajā 

tīklā. Sociālais tīkls nespēj izsekot citu Mercedes-Benz Group AG tīmekļa vietņu apmeklējumu, ja vien neesat 

aktivizējis sociālā tīkla spraudni arī kādā no tām vietnēm. 

3) Kad aktivizējat sociālo tīklu spraudni, attiecīgais tīkls šīs darbības rezultātā pieejamo informāciju nosūta tieši 

jūsu interneta pārlūkprogrammai, ar kuru piekļūstat mūsu tīmekļa vietnēm. Šajā gadījumā var notikt arī attiecīgo 

sociālo tīklu ierosināta un vadīta datu pārraide. Uz jūsu savienojumu ar sociālo tīklu, starp sociālo tīklu un jūsu 

sistēmu pārraidīto informāciju un jūsu darbībām šajos tīklos attiecas tikai konkrēto sociālo tīklu datu aizsardzības 

noteikumi. Sociālā tīkla spraudnis ir aktīvs līdz brīdim, kad to atspējojat vai izdzēšat sīkdatnes (skatiet 5.d 

punktu). 

iii. Kad atlasāt saiti uz piedāvājumu vai aktivizējat sociālā tīkla spraudni, jūsu personas dati var tikt nodoti valstīm ārpus 

Eiropas Ekonomikas zonas, kas Eiropas Savienības (šeit un turpmāk “ES”) izpratnē personas datu apstrādes laikā 

nenodrošina ES standartiem atbilstošu “pietiekamu datu aizsardzību”. Lūdzu, ņemiet to vērā, pirms izvēlieties atvērt 

saiti vai aktivizēt sociālo tīklu spraudni, tādējādi uzsākot savu personas datu pārraidi. 

iv. Mūsu tīmekļa vietņu darbības nodrošināšanai, optimizācijai un aizsardzībai mēs papildus izmantojam kvalificētus 

pakalpojumus sniedzējus (piem., IT pakalpojumu sniedzēji, mārketinga aģentūras[A1] ). Personas dati tiek nodoti 

tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu un lietotu tīmekļa vietnes un to funkcionalitāti, pildītu juridiskos 

pienākumus, izsekotu likumīgās intereses, vai arī atbilstoši jūsu dotās piekrišanas līmenim (sk. 7. punktu). Papildu 

informāciju par saņēmējiem skatiet mūsu Consent Management sistēmā. 

IX SĪKDATNES (COOKIES) 

i. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, var tikt izmantotas sīkdatnes. No tehniskā viedokļa runa ir par tā dēvētajām HTML 

sīkdatnēm un līdzīgiem programmatūras rīkiem, piemēram, tīmekļa/DOM krātuvi vai vietējiem koplietotajiem 

objektiem (tā dēvētajām “Flash sīkdatnēm”), ko kopumā dēvējam par sīkdatnēm. 

ii. Sīkdatnes ir mazas datnes, kas jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā tiek izvietotas  jūsu atvērtajā tīmekļu vietnē 

caur datoru, piezīmjdatoru vai mobilo ierīci. Šīs datnes var lietot, lai, piemēram, noteiktu, vai ierīcē jau iepriekš ir 

izveidots savienojums ar mūsu tīmekļa vietnēm, ņemtu vērā jūsu vēlamo valodu vai citus iestatījumus, piedāvātu 

noteiktas funkcijas (piemēram, tiešsaistes veikalu, automobiļa konfigurācijas rīku), vai noteiktu jūsu intereses, ņemot 

vērā to, kā lietojat mūsu tīmekļa vietnes. Sīkdatnes var ietvert arī personas datus. 

iii. Izmantoto sīkdatņu apjoms un veids, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, ir atkarīgs no tā, kādas mūsu tīmekļa vietņu 

zonas lietojat, un, vai mūsu Content Management sistēmā ir apstiprināta tādu sīkdatņu lietošana, kas nav tehniski 

nepieciešamas. Plašāku informāciju un izvēles iespējas skatiet šeit.  

iv. Turklāt sīkdatņu izmantošana ir atkarīga arī no jūsu izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas (piem., Microsoft Edge, 

Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Vairums tīmekļa pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai automātiski 

pieņemtu noteiktas sīkdatnes, taču šo iestatījumu lielākoties var mainīt. Jau esošās sīkdatnes jūs jebkurā laikā varat 

izdzēst. 

v. Tīmekļa/DOM krātuves un vietējo koplietoto objektu sīktdatnes varat jebkurā brīdī dzēst. Lai uzzinātu, kā to izdarīt 

jūsu izmantotajā pārlūkprogrammā vai ierīcē, skatiet ražotāja instrukciju, kas pieejama šeit. 

vi. Gluži kā sīkdatņu lietošanas apstiprinājums (piekrišana), tā arī to noraidīšanas un dzēšanas procedūra ir atkarīga no 

izmantotās ierīces un tīmekļa pārlūkprogrammas. Ja lietojat vairākas ierīces vai tīmekļa pārlūkprogrammas, tad varat 

pieņemt dažādus lēmumus vai iestatījumus. 

vii. Ja noraidāt sīkdatņu lietošanu vai tās dzēšat, atsevišķas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas, iespējams, ir pieejamas 

ierobežotā apjomā vai nav pieejamas vispār. 

X MERCEDES-BENZ GROUP AG CENTRĀLAIS PIEEJAS PAKALPOJUMS 

i. Izmantojot Mercedes-Benz Group AG centrālo piekļuves pakalpojumu, varat pieteikties visās šim pakalpojumam 

pieslēgtajās Mercedes-Benz grupas un tās zīmolu vietnēs un lietotnēs. Attiecīgajos lietošanas noteikumos ietverti 



īpaši datu aizsardzības regulējumi. Lietošanas noteikumus varat iegūt attiecīgajās pieslēgto tīmekļa vietņu un lietotņu 

pieteikšanās lapās. 

XI DATU PĀRRAIDE ADRESĀTIEM ĀRPUS EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS 

i. Izmantojot pakalpojumu sniedzējus (skatiet 4.d punktu) un nododot datus ar jūsu  piekrišanu trešajām personām 

(skatiet 3.c punktu), personas dati var tikt nosūtīti adresātiem, kas atrodas valstīs ārpus ES, Islandes Republikas, 

Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes (Eiropas Ekonomiskās zonas), kurās dati tiks apstrādāti, jo īpaši 

Amerikas Savienotās Valstīs un Indijas Republikā. 

ii. No ES viedokļa turpmāk minētajās valstīs nepastāv regulējums, kas personas datu apstrādes ietvaros nodrošinātu 

“pietiekamu datu aizsardzību” (tā dēvētais pietiekamības atzinums): Andoras Firstiste, Argentīnas Republika, 

Džērsijas beilifiste, Fēru Salas, Gērnsija, Izraēlas Valsts, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda (ierobežoti), Menas Sala, 

Šveices Konfederācija, Urugvajas Austrumu Republika. Ar adresātiem citās valstīs mēs vienojamies par ES 

standarta līgumu noteikumu, par saistošu uzņēmuma noteikumu vai Šveices-ASV Privacy Shield piemērošanu, lai 

nodrošinātu “piemērotu drošības līmeni” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Informāciju par to varat 

saņemt, izmantojot iepriekš 9.d punktā norādīto kontaktinformāciju. 

VI NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

i. Veho ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo 

versiju savā tīmekļa vietnē. 


