
Privātuma politika un Sīkdatnes  

Algotherm https://www.algotherm.lv/  

Datu	pārzinis	-	SIA	"Remedica",	reģ.Nr.	40003568616,	pēc	adreses	Rīga,	Kleistu	iela	24,	
LV-1067.	Šī privātuma	politikas	sadaļa	("Privātuma	politika	un	Sīkdatnes")	ir	paredzēta	
personām,	kuras	apmeklē tīmekļa	vietni	www.algotherm.lv,	izmanto	vietnes	sniegtos	
pakalpojumus.	 

Lai varētu pēc iespējas brīvāk pārlūkot tīmekļa vietni, mums jāievāc informācija, daļa 
no tās var saturēt Jūsu ("Personas datus"). Apliecinām, ka personas dati, ko mēs 
iegūstam, izmantojot tīmekļa vietni, tiek apstrādāti saskaņā ar noteikumiem, kas 
paredzēti tiesību aktos, kas piemērojami personas datu aizsardzībai.  

Kā daļu no atbildības par šīs vietnes apstrādi un publicēšanu, mūsu prioritāte ir 
skaidrā un pārredzamā veidā informētu par to, kā tiek vākti, uzglabāti un apstrādāti 
Jūsu personas dati. Paturot to prātā, mēs lūdzam rūpīgi iepazīties ar mūsu 
privātuma politiku.  

Personas dati: ko tas nozīmē?  

Personas dati ir informācija, kas ļauj tieši vai netieši identificēt personu. Personas 
dati var ietvert vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru vai e-pasta adresi, kā arī, 
piemēram, datora IP adresi vai informāciju par to, kā pārlūkot mūsu tīmekļa vietni.  

Kādi ir personas dati, mūsu tīmekļa vietnē tiek vākti?  

Dati, kas ievadīti kontaktformā vai pierakstoties Algotherm jaunumiem 

Lai sniegtu vislabāko informāciju un padomus par mūsu produktiem, mēs 
piedāvājam Jums iespēju rakstīt mums, izmantojot kontaktinformācijas veidlapu 
tīmekļa vietnē. Tātad, izmantojot šo, varat uzdot mums jautājumus, kas jums var 
rasties par mūsu produktiem un pakalpojumiem.  

Viss, kas jums jādara, ir jānoklikšņina uz cilnes "Sazinies ar mums" un nonāksiet 
veidlapā. Veidlapa satur noteiktu skaitu informācijas, ko lūdzam sniegt, proti:  

E-pasta adrese; 
Vārds un uzvārds; Profesionālā kategorija; Adrese; Telefona numurs.  

Ja sazinaties ar mums, mēs varam saglabāt sniegto informāciju. Mēs varam 
izmantot Jūsu e-pasta adresi, lai informētu par mūsu pakalpojumu izmaiņām vai 
turpmākajiem uzlabojumiem, vai piedāvātu Jums atlaides vai īpašos piedāvājumus, 
ja esat tam piekritis. Ja jūs piekrītat informācijas saņemšanai, Jums jāatzīmē lodziņš, 
kas norādīts veidlapā, kas ļauj mums nosūtīt jaunumu e-pastus. Jūs varat atcelt 
vēstuļu saņemšanu jebkurā laikā, atceļot abonēšanu, izmantojot saiti nosūtītā e- 
pastā ziņojuma apakšā, ko saņemat no mums.  



Pierakstoties jaunumu saņemšanai izmantojot pop-up formu, Jūsu sniegtie personas 
dati (e-pasts un/vai telefona numurs) tiks izmantoti, lai informēti par Algotherm 
jaunumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Ja vairs nevēlēties saņemt ziņas no 
Algotherm, Jūs varat atcelt e-pasta ziņojumu un/vai sms ziņu saņemšanu jebkurā 
laikā, atceļot abonēšanu, izmantojot saiti nosūtītā e- pastā ziņojuma un/vai sms 
apakšā, ko saņemat no mums. 

Atrašanās vietas dati  

Tīmekļa vietnē esam iekļāvuši karti no GoogleMaps, lai ērtāk atrastu tuvāko mūsu 
produktu tirdzniecības vietu. Lai to izdarītu, dodieties uz cilni “Tirdzniecības vietas” 
un ierakstiet tās pilsētas nosaukumu vai vietu, kur atrodaties un GoogleMaps Jums 
parādīs tuvākos pārdošanas punktus. Šādā veidā Jums būs tirdzniecības vietu 
saraksts ar tirdzniecības vietas adresi, attālumu no vietas kur atrodaties.  

Pakalpojums GoogleMaps var atrast Jūs izmantojot ierīces IP adresi, tādējādi 
nodrošinot precīzākus rezultātus. Šis pakalpojums tiks aktivizēts tikai ar iepriekšēju 
un skaidru piekrišanu. Lai tam piekļūtu, Jums jānoklikšķina uz pogas “Atrodiet mani”. 
To darot, ekrāna apakšējā daļā parādīsies informācijas baneris, kas informē, ka 
vietne vēlas uzzināt Jūsu fizisko atrašanās vietu. Šo pakalpojumu pārvalda vienīgi 
Google, kas ir atbildīga par to.  

Mēs neuzņemam Google ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, lai parādītu 
tirdzniecības vietas.  

Izmantojot GoogleMaps, uz Jums attiecas Google privātuma noteikumi. Ja vēlaties 
uzzināt vairāk par Google privātuma noteikumiem, iesakām izlasīt tos šeit: 
https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/location-data/  

Pārlūkošanas dati  

Pārlūkojot tīmekļa vietni, Jūsu pārlūkprogrammā tiek glabāta informācija 
("Pārlūkošanas dati"). Ja pārlūkojat mūsu vietni, varam apkopot Jūsu pārlūkošanas 
datus tikai tehniskiem un statistikas mērķiem. Šie dati tiek savākti, izmantojot 
sīkfailus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Sīkdatnes.  

Kādas sīkdatnes izmantojam?  

Tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes lai pārlūkošanas pieredze būtu vieglāka. 
Sīkfaili, pikseļi un tagi (kas kopā tiek saukti par sīkdatnēm) ir izsekotāji, kas tiek 
ievietoti vai nolasīti ierīces cietajā diskā, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. 
Sīkdatnes ir noderīgas, jo tās palīdz veikt sīku informāciju, lai ievadītu informāciju 
vairākas reizes, tās atvieglo konkrēta satura pārsūtīšanu un pārlūkotu mūsu tīmekļa 
lapās, kā arī palīdz mums identificēt mūsu vietnes sadaļas, kas ir īpaši populāras un 
saglabāt preferences, piemēram, valodas iestatījumus.  

Pirmo reizi apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, parādās informācijas baneris, kurā tiek 
jautāts, vai piekrītat, ka tiek izmantotas sīkdatnes, kas pēc tam tiks aktivizētas. Šis 
reklāmkarogs informē, ka, turpinot pārlūkot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu 
izmantošanai.  



Varat turpināt pārlūkot tīmekļa vietni, ja atsakāt sīkfailus.  

Pārlūkprogrammas iestatījumos jebkurā laikā varat atspējot sīkfailus. Mūsu tīmekļa 
vietnē izmantojam šādus sīkfailus:  

Tarte au citron  

“Tarte au citron” ir tehnisks līdzeklis sīkfailu pārvaldīšanā tīmekļa vietnē, tas ļauj 
centralizēt vienošanos sīkdatņu ievietošanai ierīcē (piemēram, sīkdatnes, kas 
ievietotas izmantojot pogas, iegultos videoklipus u.c.). “Tarte au citron” ļauj ierakstīt 
izdarīto izvēli saistībā ar to vai piekrītat vai noraidāt sīkdatņu saglabāšanu Jūsu 
ierīcē (piemēram: Google Maps sīkdatnes). Uzzināt vairāk par šo tehnisko rīku 
varam šeit: https://github.com/AmauriC/tarteaucitron.js  

Google Analytics  

Google Analytics ir Google izsekošanas rīks, ko var instalēt ierīcē, kad pārlūkojat 
mūsu tīmekļa vietni. To izmanto, lai veiktu analīzi, tīmekļa vietnes apmeklētāju 
statistiku. Lai iegūtu plašāku informāciju, ar Google Analytics sīkfailu politiku varat 
iepazīties šeit: https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/  

Kas ir Jūsu personas datu saņēmēji?  

Piekļuve Jūsu datiem ir atļauta tikai autorizētiem pakalpojumu sniedzējiem, kas 
galvenokārt ir atbildīgi par pakalpojumu un pakalpojumu sniegšanu, darbojas mūsu 
vārdā, kam nepieciešama šī informācija, lai viņi varētu veiktu savu darbu kas 
galvenokārt piedāvā Jums tīmekļa vietnes pakalpojumu sniegšanu.  

Jūsu personas dati netiks izmantoti citiem mērķiem, kā vien, lai atbildētu uz Jūsu 
jautājumiem, un ar Jūsu atļauju, nosūtītu īpašos piedāvājumus un jaunumu vēstules 
uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.  

Jūsu personas datus kopīgosim ar trešajām personām tikai gadījumos, kad likums to 
paredz un/vai ja esam saņēmuši piekrišanu to kopīgošanai.  

Cik ilgi ir saglabāti personas dati tiek glabāti?  

Jūsu personas dati tiks glabāti un uzturēti 3 gadus pēc pēdējās saziņas, gadījumos, 
kad informācija tiek vākta, izmantojot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē.  

Ja piekrītat, ka Jūsu ierīcē tiek instalētās vai nolasītās sīkdatnes tās tiek uzglabātas 
ne ilgāk kā 13 mēnešus.  

Vai jūsu personas dati jebkad tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības?  

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nodod Jūsu datus tikai Eiropas Savienībā 
vai valstīs, kuras Eiropas Komisija atzīst par tādām un spēj nodrošināt adekvātu 
Jūsu personas datu aizsardzības līmeni.  

Kādas ir personas datu aizsardzības tiesības?  



Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas 
datiem, tos mainīt vai dzēst, kā arī iebilst pret to apstrādi.  

Pēc pieprasījuma varam sniegt informāciju par uzglabātajiem datiem. Ja vēlaties 
izmantot šīs tiesības, lūdzu, sūtiet savus pieprasījumus rakstot uz e-pastu: 
dati@remedica.lv  

Jebkuram pieprasījumam jāpievieno identitāti apliecinoša dokumenta kopija.  

Papildu informācija  

Paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šo konfidencialitātes politiku ar spēkā esošajiem 
noteikumiem par personas datu aizsardzību.  

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par to, kā mēs pārvaldām Jūsu personiskos 
datus, varat nosūtīt mums savus jautājumus e-pastā rakstot uz: dati@remedica.lv  

 


