
 
Privātuma politika. 

 
Mēs respektējam Jūsu privātumu un aizsargājam Jūsu personas datus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām, jo īpaši, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula). 
Šajā Privātuma politikas dokumentā Jūs variet noskaidrot, kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu datus, kādā veidā 
mēs apstrādājam Jūsu datus, un kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi, ko mēs veicam. 
 

Personas datu pārzinis. 
 
Mēs, SIA SELF STORAGE, reģistrācijas Nr. 40103871920, juridiskā adrese: Krasta iela 97A, Rīga, LV – 1019,  apstrādājam 
Jūsu datus, kā Pārzinis Regulas ietvaros. Ja Jums ir radušies jautājumi par datu apstrādi, vai vēlaties izmantot kādas no 
tiesībām attiecībā uz Jūsu datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums uz e-pastu : info@selfstorage.lv. 
 

Datu apstrādes nolūki. 
 
Mēs varam apstrādāt Jūsu datus nolūkā izpildīt ar Jums noslēgtā līguma noteikumus, lai varētu sniegt Jums mūsu 
pakalpojumus. 
Ja esat sniedzis mums savus datus, piesakoties uz amata vakanci mūsu uzņēmumā, mēs varam apstrādāt Jūsu datus 
amata vakances aizpildīšanas un līguma ar potenciālo darbinieku noslēgšanas nolūkam. 
Tāpat mums var būt nepieciešams apstrādāt Jūsu datus nolūkā aizsargāt mūsu uzņēmuma leģitīmās intereses (īpašuma 
aizsardzība, darbinieku un klientu drošība, kvalitātes kontrole). 
 

Datu apstrādes juridiskais pamats. 
 
Ja Jūs esat noslēdzis ar mums līgumu, saskaņā ar kuru mums ir jāsniedz Jums mūsu pakalpojumi, mēs apstrādāsim Jūsu 
datus, pamatojoties uz šo līgumu. 
Ja Jūs esat sniedzis mums savus datus, piesakoties uz amata vakanci mūsu uzņēmumā, mēs apstrādāsim Jūsu datus 
pēc Jūsu pieprasījuma, lai veiktu nepieciešamo izvērtēšanu pirms darba līguma noslēgšanas ar konkrētu amata 
kandidātu. 
Mēs varam apstrādāt Jūsu datus arī nolūkā aizstāvēt mūsu leģitīmās intereses. Mēs apstrādāsim tikai tos Jūsu datus, 
bez kuru apstrādes mūsu leģitīmo interešu aizsardzība nav iespējama. 
 

Datu saņēmēji. 
 
Jūsu personas datus apstrādās mūsu darbinieki savu darba pienākumu izpildei saskaņā ar norādītajiem datu apstrādes 
nolūkiem. 
Lai īstenotu datu apstrādes nolūkus, mums var būt nepieciešams nodot Jūsu datus  apstrādātājiem un trešajām 
personām. Mēs nodosim datu apstrādātājiem vai trešajām personām tikai tos Jūsu datus, kuru apstrāde būs 
nepieciešama noteikto nolūku īstenošanai, un bez kuru nodošanas nebūs iespējama noteikto nolūku īstenošana. Ja 
datu apstrādes nolūku īstenošanai būs nepieciešams nodot Jūsu datus apstrādātājam vai trešajai personai, mēs tos 
nodosim, ievērojot Regulā noteiktās prasības. 
 
 

Datu nodošana uz trešo valsti. 
Ja datu apstrādes nolūkos mums būs nepieciešams nodot Jūsu datus uz trešo valsti, Jūsu dati tiks nodoti, ievērojot 
Regulā noteiktās prasības. 

 
Datu glabāšana. 

Mēs glabājam Jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams konkrēto nolūku īstenošanai. Ja dati vairs nebūs nepieciešami 
konkrēto nolūku īstenošanai, tie tiks dzēsti. 
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Datu subjekta tiesības. 

 
Saskaņā ar Regulu Jums ir tiesības:  piekļūt Jūsu datiem, prasīt Jūsu datu labošanu, prasīt Jūsu datu dzēšanu, prasīt 
ierobežot Jūsu datu apstrādi, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, prasīt Jūsu datu pārnešanu, atsaukt piekrišanu Jūsu datu 
apstrādei, iesniegt sūdzību par Jūsu datu apstrādi. Tomēr norādām, ka saskaņā ar Regulu atsevišķos gadījumos kādas 
no Jūsu tiesībām var netikt pilnībā nodrošinātas.  Ja vēlaties iesniegt sūdzību, Jūs varat to iesniegt Datu valsts inspekcijā 
(Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, pasts@dvi.gov.lv). 
 
 

Sīkdatnes. 
Sīkdatņu (cookies) izmantošanas noteikumi. 
Šajos Sīkdatņu izmantošanas noteikumos ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana SELF STORAGE tīmekļa vietnē 
www.selfstorage.lv. SELF STORAGE var pārskatīt un papildināt šos Sīkdatņu izmantošanas noteikumus jebkurā brīdī, 
tādēļ, lietotājs ir aicināts regulāri iepazīties ar Sīkdatņu izmantošanas noteikumu aktuālo versiju. 
 

1.Sīkdatnes. 
1.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tiek lejupielādētas lietotāja datorā, mobilajā tālrunī vai citā ierīcē un 
saglabātas pārlūkprogrammā brīdī, kad lietotājs apmeklē SELF STORAGE tīmekļa vietni www.selfstorage.lv. 
1.2. SELF STORAGE izmanto sīkdatnes, lai tehniski nodrošinātu tīmekļa vietnes www.selfstorage.lv darbību. Ar sīkdatņu 
palīdzību SELF STORAGE tīmekļa vietne var saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt lietotāju un atbilstoši 
reaģēt, tādejādi uzlabojot lietotājam tīmekļa vietnes www.selfstorage.lv lietošanas pieredzi. 
1.3. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SELF STORAGE izmanto obligātās un funkcionālās 
sīkdatnes. 
1.3.1. Obligātās sīkdatnes. 
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu apmeklēt un lietot tīmekļa vietni www.selfstorage.lv. Šīs sīkdatnes 
identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, informāciju par lietotāju nevāc un neapkopo. SELF 
STORAGE tīmekļa vietnē www.selfstorage.lv tiek lietotas šādas obligātās sīkdatnes: _selfstorage_session; ARRAffinity 
(snazzymaps.com) – piesaista lietotāju konkrētam serverim, nodrošina stilizētas kartes attēlošanu. 
1.3.2. Analītiskās sīkdatnes. 
Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par to kā lietotājs lieto tīmekļa vietni www.selfstorage.lv. Informācija tiek apkopota 
izpētes nolūkos, lai noskaidrotu, kas tīmekļa vietnē www.selfstorage.lv interesē lietotāju, kā tā tiek lietota, nolūkā 
uzlabot vietnes funkcionalitāti un lietošanas ērtumu. Analītiskās sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž 
lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm www.selfstorage.lv īpašnieka vietā 
atbilstoši norādījumiem un konkrētajiem mērķiem var pārvaldīt datu apstrādātāji, piemēram Google. 
SELF STORAGE tīmekļa vietnē www.selfstorage.lv tiek lietotas šādas analītiskās sīkdatnes: 
_ga Google - (reģistrē unikālu ID, ko izmanto statistisku datu ģenerēšanai, attiecībā uz veidu, kā lietotājs izmanto 
tīmekļa vietni) 
_gid Google - (reģistrē unikālu ID, ko izmanto statistisku datu ģenerēšanai, attiecībā uz veidu, kā lietotājs izmanto 
tīmekļa vietni) 
_gat_gtag_UA_* Google – (sīkdatnes, kuras pārvalda Google Analytics, glabājot unikālo ID statistikas mērķiem) IDE 
(.doubleclick.net) – dod iespēju lietotājam piegādāt mērķētu reklāmu. 

 
2.Sīkdatņu pārvaldīšana 

2.1. Lietotājam ir tiesības ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču vienlaikus lietotājam jāņem vērā, ka bez sīkdatnēm 
(vai daļas no tām), lietotājam var nebūt iespēja pilnvērtīgi izmantot visas tīmekļa vietnes www.selfstorage.lv funkcijas 
un tiešsaistes pakalpojumus. 
2.2. Lietotājs var mainīt sīkdatņu iestatījumus deaktivizējot vai dzēšot visas (vai daļu) no sīkdatnēm, kas tiek glabātas 
lietotāja ierīcē, ar kuru lietotājs apmeklē tīmekļa vietni www.selfstorage.lv. 
2.3.Ja lietotājs nevēlas, lai viņa ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, lietotājam ir iespēja to izdarīt, izmanot savas 
interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Lietotājs var atrast informāciju par attiecīgo iestatījumu izvēli savas 
interneta pārlūkprogrammas lietošanas noteikumos. 
2.4. SELF STORAGE var lūgt lietotāja piekrišanu sīkdatņu izmantošanai savā tīmekļa vietnē www.selfstorage.lv, un ja 
lietotājs attiecīgi piekritis, uzskatāms, ka lietotājs atļāvis attiecīgo sīkdatņu izmantošanu. 
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3.Sīkdatņu glabāšana. 
3.1. Obligātās sīkdatnes tiek glabātās lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. 
3.2. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek pilnībā izpildīta darbība, kādam nolūkam sīkdatnes vāktas, 
un pēc tam tās tiek dzēstas. 
 

4.Kontaktinformācija. 
4.1.Tīmekļa vietnes www.selfstorage.lv īpašnieks ir SIA SELF STORAGE, reģ.nr.40103871920, juridiskā adrese: Krasta 
iela 97a, Rīga, LV-1019. 
4.2. Ja lietotājam ir radušies jautājumi par sīkdatņu lietošanu, lūdzam rakstīt SELF STORAGE uz info@selfstorage.lv. 
 
 
 
 


