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SNIEGŠANAS NOTEIKUMI UN PRIVĀTUMA POLITIKA 

 
I. PASSIONBRIDGESTONE.EU PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI 

 
Passionbridgestone.eu Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumi ir balstīti uz Latvijā spēkā esošajām tiesību normām un 
nosaka Tīmekļa Vietnes darbību, un pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas standartus.  
 
Mājas lapa tiek izmantota, saskaņā ar un pamatojoties uz šiem Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumiem, kur atsevišķu 
pakalpojumu vai Tīmekļa Vietnes funkciju izmantošana var būt balstīta uz īpašiem noteikumiem un nosacījumiem, 
īpaši piemērotiem noteikumiem, kas satur informāciju par konkrēto jautājumu, tā lauku un minēto pakalpojumu vai 
funkciju lietošanas nosacījumiem. 
 
Pirms mūsu Tīmekļa Vietnes lietošanas Jums ir jāiepazīstas ar Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumiem un Privātuma 
Politiku. Ja nepiekrītat Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumiem, lūdzu atstājiet Tīmekļa Vietni. Jūs varat pārtraukt lietot 
Tīmekļa Vietni jebkurā laikā.  
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar Bridgestone pa: info@passionbridgestone.eu 

 
1. Definīcijas 

 
“BRIDGESTONE” - BSBA Bridgestone Balstics SIA, Dzelzavas iela 117 - 303, Rīga, Lv – 1021, Latvija 

kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, kuru regulē Rīgas apgabaltiesa, galvaspilsētā Rīga,  

Valsts tiesas reģistra komerciālā nodaļa ar numuru KRS ... .; 
 
“Administrators” BRIDGESTONE; 
 
“Mēs”/ “Mums”/ “Mūsu” attiecas uz BRIDGESTONE; 
 
“Lietotājs” / “Lietotāji” attiecas uz Tīmekļa Vietnes lietotāju vai lietotājiem, kolektīvi vai individuāli, atkarībā no 
konteksta; 
 
“Tīmekļa Vietne” attiecas uz www.passionbridgestone.eu un jebkuru URL adresi, kas to var aizstāt nākotnē. 
 
“Jūs” / “Jūsu” attiecas uz Tīmekļa Vietnes Lietotāju; 
 
“Privātuma aizsardzības politika” – dokuments, ar kuru nosaka noteikumus Administratoram, veicot personas datu 
apstrādi un aizsardzību, kas ir Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumu neatņemama sastāvdaļa; 
 
“Pakalpojumi” – apmaksāts vai bezmaksas pakalpojums, ko BRIDGESTONE Lietotājam sniedz elektroniski 
saskaņā ar Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumiem un noteikumiem, kas radīti specifiski konkursiem, loterijām un 
citām Lietotājiem paredzētām reklāmas kampaņām. 
 
“Materiāls” / “Materiāli” – visa informācija, produkti, elementi, marķējumi, saukļi, nosaukumi, simboli, attēli, ieraksti, 
mākslinieciskie veikumi, saites, komentāri vai ieraksti, neatkarīgi no to formas, rakstura un saglabāšanas vai 
prezentācijas veida, ko Lietotājs ir atklājis, publicējis, parādījis vai koplietojis Tīmekļa Vietnē. 
 

2. Vispārīgie noteikumi 
 

a) passionbridgestone.eu Tīmekļa Vietni nodrošina BRIDGESTONE. 
 

b) Ja uz noteiktu Tīmekļa Vietnes pakalpojumu vai funkciju tiek izlaisti papildus noteikumi, minētā pakalpojuma 
vai funkcijas izmantošanu regulē gan Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumi, gan minētie papildus noteikumi. 
Ja kāds punkts Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumos ir pretrunā vai nav apvienojams, papildus izlaistie 
noteikumi ir prioritāri, salīdzinot ar Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumiem. 

 
c) Tīmekļa Vietnes piekļuve un izmantošana ir bezmaksas, ja vien konkrēta Tīmekļa Vietnes daļa vai 

pakalpojums nav skaidri noteikts kā maksas, saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem. 
 

3. Piekļuve Tīmekļa Vietnei 



 
a) Piekļuve Tīmekļa Vietnei neprasa lietotājam aizpildīt jebkādas formalitātes. Konkrēti, minētā piekļuve 

neprasa lietotājam reģistrēties, pieslēgties, vai sniegt personisku informāciju tīmekļa vietnei. 
 
b) Lai lietotu Tīmekļa Vietnei BRIDGESTONE iesaka sekojošas interneta pārlūkprogrammas: 

- MS Internet Explorer versiju 9.0 vai jaunāku 
- Mozilla Firefox versiju 10.0 vai jaunāku 
- Google Chrome versiju 18.0 vai jaunāku 

c) Lietotāja datorsistēmai ir jābū sīkfailu atbalstam, kā arī ir jābūt aktivizētam Javascript atbalstam.    
 

d) Administratoram ir jāveic visas nepiecieāmās darbības lai nodrošinātu, ka Tīmekļa Vietnes darbība netiek 
pārtraukta. Administrators ir pilnvarots veikt Tīmekļa Vietnes vai atsevišķu elementu labošanu, uzturēšanu, 
modernizāciju un pārveidošanu, kas var ierobežot vai bloķēt piekļuvi Tīmekļa Vietnei.                                 

 

e) Ja konkrētā pakalpojuma noteikumi nenosaka citādi, BRIDGESTONE saglabā tiesības ierobežot vai apturēt 
Tīmekļa Vietnes darbību vai tās daļai, vai arī jebkurā brīdī pārtraukt pakalpojuma piedāvāšanu vai 
sniegšanu pēc saviem ieskatiem. 
 

f) BRIDGESTONE patur tiesības apturēt vai bloķēt piekļuvi Tīmekļa Vietnei vai tās daļai pēc saviem ieskatiem 
neautorizētas piekļuves, vīrusu, defektu vai citu iemeslu dēļ, kas kompromitē vai apdraud tīmekļa vietņu 
administrēšanu vai vietnes drošību, kas ir ārpus BRIDGESTONE kontroles. 

 
g) Administrators informē lietotājus par apturēto vai bloķēto piekļuvi Tīmekļa Vietnei un apkopes 

pārtraukumiem, kā arī par to ilgumu attiecīgajos paziņojumos, kas publicēti vietnē 
www.passionbridgestone.eu 

 
h) Tīmekļa Vietnes izmantošana var būt atkarīga no Lietotāja vai interneta pakalpojumu sniedzēja 

programmatūras un aparatūras konfigurācijas iestatījumiem. BRIDGESTONE nav atbildīgs par nespēju 
izmantot Tīmekļa Vietni, kas ir radusies lietotāja vai interneta pakalpojumu sniedzēja darbības rezultātā. 

 
i) Ja vien konkrētā pakalpojuma noteikumi nenosaka citādi, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt 

Tīmekļa Vietnes izmantošanu. 
 

j) Administrators var bloķēt Lietotāja piekļuvi Tīmekļa Vietnei vai noteiktām tās funkcijām gadījumos, kad 
Lietotājs to izmanto, pārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus vai Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumus, vai arī 
riskē ar BRIDGESTONE labo vārdu vai nodara citu kaitējumu BRIDGESTON Tīmekļa Vietnei vai trešajām 
personām.  
 

4. Tīmekļa Vietnes saturs 
 

a) Šajā Tīmekļa Vietnē sniegtā informācija par BRIDGESTONE un BRIDGESTONE biznesa partneriem tiek 
publicēta ar pienācīgu rūpību. Tomēr BRIDGESTONE nevar garantēt, ka minētā informācija ir pilnīga un 
patiesa, un nav atbildīga par iespējamām pretrunām. Iepriekš minētais neietekmē attiecīgos noteikumu un 
nosacījumu, ja tie tiek minēti. 

 
b) BRIDGESTONE patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Tīmekļa Vietnes 

saturā un grafiskajā izvietojumā. 
 

c) Tīmekļa Vietnē var tikt ietvertas saites uz trešo pušu vietnēm, lai lietotājiem nodrošinātu pievienoto vērtību. 
BRIDESTONE pieliek visas pūles, lai likvidētu saites uz vietnēm, kurās pieejamais saturs pārkāpj spēkā 
esošos tiesību aktus, bet nevaram garantēt šādu darbību pilnīgu efektivitāti. Pakalpojumu sniegšanas 
noteikumi nav piemērojami citām vietnēm un tīmekļa lapām. Ņemot vērā iepriekš minēto, BRIDGESTONE 
nav atbildīgs par trešo pušu tīmekļa vietņu vai resursu pieejamību. BRIDGESTONE nav tieši vai netieši 
atbildīgs par privātuma aizsardzības praksi vai pieejamo saturu, kas ir pieejams šādās vietnēs, tostarp par 
reklāmu, produktu vai citu tīmekļa vietnē pieejamo materiālu vai pakalpojumu saturu un nav atbildīgs par 
zaudējumiem, kas radušies vai iespējams radušies, lietojot trešo pušu tīmekļa vietnēs vai resursos pieejamo 
saturu, produktus vai vakalpojumus. 
 

d) Pakalpojuma līguma slēgšanas, pakalpojuma sniegšanas nosacījumu un pakalpojuma līguma 
pārtraukšanas nosacījumi ir norādīti šo pakalpojumu sniegšanas noteikumos. 
 

 



5. Autortiesību, intelektuālā īpašuma tiesību un citu tiesību aizsardzība 
 

a) Visas tiesības, autortiesības, datu bāzes tiesības, preču zīmju tiesības un visas citas intelektuālā īpašuma 
tiesības uz Tīmekļa Vietni un tās elementiem, neatkarīgi no to formas un grafiskā izkārtojuma, izņemot 
Tīmekļa Vietnes Lietotāju sniegto saturu, pieder BRIDGESTONE vai mūsu piegādātājiem, licences 
izsniedzējiem vai filiālēm, kuriem tiek piemērota juridiskā aizsardzība. 
 

b) Tīmekļa Vietnes izmantošana nenozīmē vietnes vai atsevišķu elementu vai satura tiesību iegūšanu. 
 

c) Neatkarīgi no formāta un grafiskā izkārtojuma, jebkuru Tīmekļa Vietnes elementu, ieskaitot tā satura, 
izmantošana bez BRIDGESTONE iepriekšējas rakstiskas piekrišanas var pārkāpt spēkā esošās tiesību 
normas, konkrēti intelektuālā īpašuma tiesības, un ir aizliegta, ja vien vispārpieņemtajos tiesību aktos nav 
noteikt citādi. 
 

6. Lietotāja atbildība 
 

a) Tīmekļa Vietnes Lietotājiem jāievēro likuma normas, Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumi un, ja 
piemērojami, sociālās līdzāspastāvēšanas standarti un labas tradīcijas. 

 
b) Tīmekļa Vietnes izmantošana veidā, kas pārkāpj vai izslēdz citu personu vai organizāciju tiesības (tostarp 

intelektuālā īpašuma tiesības, konfidencialitātes tiesības vai tiesības uz personas datu aizsardzību), un 
Tīmekļa Vietnes izmantošana, nepamatotu ziņojumu nosūtīšanai vairumā vai individuāli, vai surogātpasta 
nosūtīšana ir aizliegta. 

 
c) Tīmekļa Vietnes izmantošana, lai nosūtītu un dalītos ar datorvīrusiem, makro vīrusiem, Trojas zirgiem utt., 

lai ietekmētu, traucētu vai pārtrauktu datora darbību, ir aizliegta. 
 

d) Tīmekļa Vietnes izmantošana, lai nosūtītu, kopīgotu vai glabātu aizvainojošus, aizskarošus, naidīgus, 
draudus saturošus, materiālus vai materiālus, kas pārkāpj likumdošanas normas vai trešo pušu tiesības 
(tostarp autortiesības, datubāzes tiesības, un konfidencialitātes tiesības) ir aizliegta. 

 
e) Saites izveidošana ar tīmekļa vietni ir atļauta tikai ar BRIDGESTONE iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

 
f) Tīmekļa Vietnes izmantošana veidā, kas pieļauj risku, ka tiek pārtraukta, bojāta, ierobežota vai pasliktināta 

Tīmekļa Vietnes efektivitāte vai funkcijas, ir aizliegta. 
 

g) Hipersaišu izveide un publicēšana jebkurā Tīmekļa Vietnes daļā un nesakcionēta piekļuve Tīmekļa Vietnei ir 
aizliegta. 
 

7. Lietotāju iesniegtie materiāli 
 

a) Administrators var ļaut Lietotājiem iesniegt, kopīgot vai izplatīt Materiālus Tīmekļa Vietnē. 
 

b) Lietotāji dalās ar materiāliem vienīgi saskaņā ar attiecīgajam Lietotājam pieejamajām Tīmekļa Vietnes 
funkcijām, tostarp saskaņā ar tehniskajiem nosacījumiem un parametriem, kurus nodrošina minētās 
funkcijas. 

 
c) Daloties ar materiāliem saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem a un b sadaļās, Lietotājs paziņo par 

sekojošo: 
 

 Lietotājs ir materiāla un visu tā sastāvdaļu ekskluzīvais īpašnieks, izpildītājs vai radītājs, tam ir visas 
tiesības uz materiālu un ir pilnvarots to kontrolēt, lietot, izplatīt un pārvaldīt; 

 Lietotāja tiesības uz Materiālu, tā saturu un visiem tā elementiem nav ierobežotas vai traucētas kādas 
trešās personas vārdā; 

 Lietotājs dalās ar materiālu brīvprātīgi un bez samaksas par to, ja vien atbilstošo noteikumu saturs 
nenosaka citādi, 

 Lietotājs pilnvaro BRIDGESTONE reģistrēt, kopēt, atskaņot un attēlot Materiālu, izplatīt Materiālu 
internetā tā izvēlētajā vietā un laikā un apvienot Materiālu ar citiem Materiāliem, līdz tas tiek noņemts no 
Tīmekļa Vietnes, 

 Materiāls un tā izmantošana saskaņā ar Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumiem vai citiem 
piemērotajiem noteikumiem nepārkāpj nekādas tiesības, īpašumus, privātīpašumus, likumus, labas 



tradīcijas, jūtas, morāli, uzskatus, godīgas konkurences standartus, zinātību (know-how), intereses un 
ar likumu vai ar līgumiem aizsargātus komercnoslēpumus; 

 Lietotājs atbrīvo BRIDGESTONE no visām potenciālajām pretenzijām, kas saistītas ar Materiālu 
koplietošanu un izplatīšanu Tīmekļa Vietnē, un apņemas izmaksāt piemēroto atlīdzību vai 
kompensāciju, labotu pārkāpuma cēloņus un segtu citas likumiskās prasības un to izmaksas, ieskaitot 
izmaksas par saistītajiem juridiskajiem pakalpojumiem saskaņā ar vispārpieņemtajām likuma normām, 
 

d) BRIDGESTONE nav pienākums izmantot Lietotāju iesniegtos Materiālus, un nav pienākuma arhivēt vai 
uzglabāt Materiālus.   

 
8. Lietotāja satura uzraudzība  

 
a) BRIDGESTONE var, bet nav pienākuma uzraudzīt Lietotāju iesniegto Materiālu saturu, lai pārliecinātos, ka 

minētie Materiāli nepārkāpj spēkā esošos tiesību aktus, Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumus, labo praksi, 
sociālās līdzāspastāvēšanas standartus, jūtas, morāli, uzskatus, privātīpašumu, godīgas konkurences 
standartus, zinātību (know-how) un likumiski aizsargātus komercnoslēpumus. 

 
b) Ja BRIDGESTONE ir paziņojis, ka Materiāls vai Materiāli, kas iesniegti Tīmekļa Vietnē, pārkāpj spēkā 

esošos tiesību aktus, Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumus, labas prakses, līdzāspastāvēšanas standartus, 
jūtas, morāli, uzskatus, privātīpašumu, godīgas konkurences standartus, zinātības (know-how) un likumiski 
aizsargātos komercnoslēpumus, BRIDGESTONE darīs visu, kas tiks uzskatīts par nepieciešamu 
konkrētajos apstākļos, un var brīdināt Lietotāju, apturēt vai pārtraukt Lietotāja piekļuvi Tīmekļa Vietnei vai 
izņemt Materiālu/Materiālus no Tīmekļa vietnes. 

 
c) Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par paziņojumu, BRIDGESTONE ir tiesības pieprasīt sīkāku informāciju 

vai paskaidrojumus. 
 

9. BRIDGESTONE atbildība  
 

a) BRIDGESTONE nav atbildīgs par citu personu, izņemot BRIDGESTON, iesniegto saturu, kas iesniegts un 
izplatīts Tīmekļa Vietnē. 

 
b) Attiecībā uz elektroniskajiem pakalpojumiem, ko BRIDGESTONE nodrošina Tīmekļa Vietnē bez maksas, 

BRIDGESTONE nav atbildīgs par mantiskajiem zaudējumiem, ko lietotāji zaudējuši saistībā ar minēto 
pakalpojumu izmantošanu. 

 
c) Attiecībā uz elektroniskajiem pakalpojumiem, ko BRIDGESTONE nodrošina Tīmekļa vietnē bezmaksas, 

BRIDGESTONE nav atbildīgs par minēto pakalpojumu neveiksmīgu vai nepareizu izpildi, ja tas nav darīts 
tīši. 

 
d) BRIDGESTONE nav atbildīgs par neveiksmīgu vai nepareizu pakalpojumu izpildi, ja to izraisa trešās 

personas (īpaši telekomunikāciju operatori, interneta pakalpojumu sniedzēji), ja vien spēkā esošās tiesību 
normas nenosaka citādi. 
 

e) BRIDGESTONE nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies, savienojoties ar Tīmekļa 
Vietni, izmantojot trešās puses hipersaiti. 

 
f) BRIDGESTONE nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies citu Tīmekļa Vietnes Lietotāju 

darbības vai nolaidības rezultātā, jo īpaši tiem, kas saistīti ar Tīmekļa Vietnes izmantošanu veidā, kas ir 
pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem, Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumiem, labas prakses un sociālās 
līdzāspastāvēšanas standartiem. 

 
g) BRIDGESTONE nav atbildīgs par datu zudumiem, kas radušies aparatūras vai programmatūras kļūmes vai 

citu apstākļu, kuri ir ārpus kontroles, rezultātā.  
 

h) BRIDGESTONE nav atbildīgs par Tīmekļa Vietnes pārveidošanu vai izbeigšanu; Lietotājiem nav tiesību 
saņemt kompensāciju par nespēju turpināt izmantot jebkuru Tīmekļa Vietnes daļu sakarā ar Tīmekļa 
Vietnes darbības traucējumiem, apturēšanu vai anulēšanu, kas radušies sakarā ar apstākļiem, kuri ir ārpus 
BRIDGESTONE kontroles. 

 



i) Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumi neietver, neierobežo vai neizslēdz BRIDGESTONE atbildību par 
apzinātu dezinformāciju, nāves gadījumiem vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi BRIDGESTONE darbība 
vai neuzmanība. 

 
 

10. Sūdzības 
 

a) Visas sūdzības par Tīmekļa Vietni vai sniegtajiem pakalpojumiem ir jāiesniedz Administratoram uz sekojošu 
e-pasta adresi: info@passionbridgestone.eu  

b) Sūdzībās jāietver sūdzības iesniedzēja vārds, uzvārds un precīza adrese, kā arī plašs sūdzības apraksts un 
iemesls. 

 
c) Administrators ir izskata sūdzība 14 dienu laikā pēc saņemšanas, izņemot gadījumā, ja sūdzībā sniegtajā 

informācijā vai datos ir nepieciešams veikt labojumus.  
 

d) Ja sūdzībā sniegtajā informācijā vai datos ir nepieciešams veikt korekcijas, Administrators atbild ar 
pieprasījumu labot minēto informāciju vai datus un informē, ka sūdzība tiks noraidīta, ja noteiktajā laikā nav 
veiktas nepieciešamās korekcijas. 

 
e) Pēc koriģētās informācijas vai datu saņemšanas Administratoram jāizskata sūdzība 14 dienu laikā. 

 
f) Pēc dotā termiņa beigām, kurš bija paredzēts informācijas vai datu labošanai, sūdzība tiek noraidīta. 

 

g) Administrators atbild uz sūdzībām pa e-pasta adresi, kas norādīta iesniegtajā sūdzībā. 
 

11. Personas datu aizsardzība  
 

a) Tīmekļa Vietnes vai tās atsevišķu pakalpojumu izmantošanai var būt nepieciešami Lietotāja personas dati. 
Šādos gadījumos vietnes vai tās atsevišķu pakalpojumu izmantošana var tikt ierobežota, ja personas dati 
netiek iesniegti, sniegtā informācija nav patiesa, nav dota piekrišanas personas datu apstrādei, vai 
piekrišana personas datu apstrādei tiek atsaukta. 
 

b) Visus personas datus (piemēram, vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi) Lietotājs 
sniedz brīvprātīgi, lai iegūtu piekļuvi tīmekļa vietnei vai tās piedāvātajiem pakalpojumiem un funkcijām. 

 
c) Lietotāja sniegtos personas datus Administrators izmanto saskaņā ar Privātuma Aizsardzības Politiku un 

tiesību aktiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību. 
 

12. Noslēdzošie noteikumi  
 

a) Passionbridgestone.eu  pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir pakļauti Latvijas tiesību aktiem un ir 
jāinterpretē kā tādi. 

 
b) Visi strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiek risināti attiecīgajās Latvijas tiesās. 

 
c) Ja kāds punkts Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumu saturā ir pretrunā ar tiesību normām vai uzskatāms par 

spēkā neesošu vai neiespējamu, iepriekš minētais neietekmē citus punktus Pakalpojumu Sniegšanas 
Noteikumos, tie paliek spēkā. 
 

d) BRIDGESTONE patur tiesības mainīt Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumus. Administrators informē 
Lietotājus par visām izmaiņām, izmantojot Tīmekļa Vietni. Izmaiņas nedrīkst pārkāpt Lietotāju iegūtās 
tiesības pirms minēto izmaiņu ieviešanas. 

 
e) passionbridgestone.eu Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumi stājas spēkā ar datumu, kurā tie tiek publicēti 

Tīmekļa Lapā. 
 

f) Pašreizējā passionbridgestone.eu pakalpojumu Sniegšanas Noteikumu Versija ir pieejama vietnē 
http://www.passionbridgestone.eu 

 
 
 
 



II. PRIVĀTUMA POLITIKA 
 
Mēs esam ļoti priecīgi redzēt Jūsu interesi par mūsu uzņēmumu. 
 
Bridgestone ļoti nopietni izskata visus ar privātuma politiku saistītos jautājumus, un mēs darām visu iespējamo lai 
nodrošinātu Jūsu personas datu drošību, kad izmantojat mūsu Tīmekļa Vietni. 
Kopumā, izmantojot Tīmekļā Vietni un pārlūkojot tās informāciju, nekādi personas dati netiek prasīti. Tomēr dažas 
lapas un apakšlapas, piemēram, attiecībā uz reģistrāciju reklāmas kampaņās un konkursos, var lūgt Jums konkrētu 
informāciju, tostarp personas datus, atbilstoši tiesību normām. 
 
Privātuma Politika nosaka veidus, kā mēs izmantosim no Jums caur Tīmekļa vietni iegūtos personas datus. Šī 
Politika var tikt periodiski atjaunināta. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs iesakām regulāri apmeklēt šo lapu, lai 
uzzinātu par visām izmaiņām un izlemtu, vai tās Jums ir pieņemamas. Šī Politika attiecas uz visiem Tīmekļa Vietnes 
apmeklētājiem un visiem piekļuves veidiem, tostarp personālajiem datoriem un klēpjdatoriem, publiskajiem interneta 
punktiem un mobilajām ierīcēm. 
 
Iesniedzot savus personas datus caur mūsu Tīmekļa Vietni, Jūs piekrītat to izmantošanai saskaņā ar Privātuma 
Politiku. 
Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, izmantojot mūsu Tīmekļa 
Vietnes sadaļu "Kontakti". 
 

1. Definīcijas 
 
“Lietotājs” / “Lietotāji”: tīmekļa vietnes www.passionbridgestone.eu lietotājs vai lietotāji, kolektīvi vai individuāli, 
atkarībā no konteksta;  
 
“Tīmekļa Vietne”: tīmekļa vietne ar mājaslapu www.passionbridgestone.eu   
 
“Personas dati”:  visa informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. 
 
“Filiāle”: Bridgestone grupas filiāle, kas saistīta ar ......, piem., filiāles. 
 

2.  Kādus personas datus mēs apkopojam? 
 
BSBA saglabās Jūs personas datus atsevišķās Tīmekļa Vietnes apakšlapās. BSBA apkopo tādu informāciju kā vārdu 
un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, jūsu finanšu datus un Tīmekļa Vietnē iesniegtos dokumentus, 
lietotāja vārdu, paroli un dzimumu. 
 
Jums ir jāpiekrīt, ka BRIDGESTONE apstrādā Jūsu Personas datus, kas sniegti reģistrācijas formā, ar mērķi, lai 
piedalītos konkursos, loterijās, pakalpojumu sniegšanā utt. Personas datu apstrādei ir nepieciešama Lietotāja 
piekrišana. Visi Lietotāji ir tiesīgi pārbaudīt iesniegtos Personas datus. Ja minētā informācija ir nepatiesa, nepilnīga, 
neatbilstoša vai novecojusi, Lietotāji var pieprasīt tās korekciju vai atjaunināšanu. BSBA lūdz palīdzību, lai 
nodrošinātu, ka BSBA glabātie personas dati ir precīzi un aktuāli. Turklāt Lietotāji ir tiesīgi atteikt piekrišanu viņu 
Personas datu apstrādei un pieprasīt to izņemšanu, bet iemesliem ir jābūt pamatotiem, piemēram, ja to Personas 
datu apstrāde var radīt negatīvas sekas vai, ja minēto informāciju vairs nevar izmantot paredzētajam mērķim. 

Jums arī vajadzētu atzīmēt, vai Jūs esat ieinteresēts saņemt informāciju par jauniem pakalpojumiem, konkursiem vai 
reklāmas kampaņām, kuras organizē BSBA vai tās filiāles. Piekrišana Personas datu apstrādei mārketinga nolūkos ir 
pilnīgi brīvprātīga. 

BSPL ir Tīmekļa vietnes apstrādāto Personas datu administrators. 

3.  Personas datu konfidencialitāte 
 
Izmantojot Jūsu Personas datus, BSBA ievēro Privātuma Politikas noteikumus un izpilda savus juridiskos 
pienākumus attiecībā uz Personas datu apstrādi. 
 
BSBA pieliek visas pūles, lai Jūsu Personas datiem nodrošinātu visaugstāko aizsardzību un īstenotu racionālus 
pasākumus, lai nodrošinātu un aizsargātu tos no nelegālas apstrādes vai nejaušas pazaudēšanas, vai Jūsu 
Personas datu dzēšanas. 
 



BSBA nodrošina optimālu jūsu personiskās informācijas drošību: 
• Atbilstošos gadījumos izmantojot kodēšanas mehānismus;       
• Izmantojot paroles aizsardzību; 
• Pieprasot trešo pušu līgumiskās garantijas; un  
ierobežojot piekļuvi Jūsu Personas datiem (piemēram, nodrošinot piekļuvi tikai tiem BSBA darbiniekiem,   kuri 
pieprasa minēto informāciju tālāk uzskaitītajiem mērķiem un kuriem ir atbilstoša atļauja). 
    
Ja reģistrējaties Tīmekļa vietnē, BSBA iesaka izvairīties no parolēm un/vai lietotājvārdiem, kurus var viegli uzminēt, 
regulāri mainīt paroli, atturēties no sava lietotājvārda, paroles un citas informācijas izpaušanas citiem, kā arī 
Personas datus drošā veidā lai sekmētu tās aizsardzību. 
 

4. Kā mēs iegūstam un glabājam Jūsu Personas datus? 
 
Ja Jūs vēlaties izmantot mūsu vietnes sadaļu, kurā nepieciešama reģistrācija, jums tiks lūgta atbilstoša informācija. 
Šādos gadījumos BSBA nodrošina pilnu piekļuvi Tīmekļa vietnes funkcijām, kas saistītas ar konkursu Passion [....] 
tikai pēc tam, kad esat iesniedzis nepieciešamo informāciju. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


