
Jūsu personas datu kontrolieris – kompānija BRIDGESTONE BALTICS SIA ar juridisko adresi Dzelzavas iela 
117 -303, Rīga, LV –1021, (turpmāk – 'Pārzinis'). Kompānija BRIDGESTONE BALTICS SIA ar juridisko adresi 
Dzelzavas iela 117 -303, Rīga, LV –1021, kā datu pārzinis, izlemj, kā tiks izmantoti jūsu dati. 
 
Jūs varat jebkurā laikā sazināties ar Pārzini jautājumos attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, ko veic 
Kontrolieris (tālrunis: : +371 6716 2068, e-pasts: bridgestone_baltics@bridgestone.eu pasta adrese: 
Dzelzavas iela 117 -303, Rīga, LV –1021. " BRIDGESTONE BALTICS SIA). 
 
Jūsu personas dati: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, ierīces IP adrese, sīkdatnes tiks 
apstrādāti: 
 

• saistībā ar jūsu piedalīšanos veicināšanas kampaņā ‘First Stop  servisa centru ATLAIŽU 
KUPONS', ieskaitot jūsu datu apstrādi, reģistrējoties kampaņai, kupona izsniegšanu (saskaņā ar 
veicināšanas kampaņas noteikumiem un nosacījumiem), jūsu sūdzību izskatīšanu un saraksti ar 
jums; 

• izsniegta kupona uzskaites nolūkā; 

• lai nosūtītu jums mārketinga informāciju, tostarp par kompānijas " BRIDGESTONE BALTICS SIA 
piedāvātiem produktiem un pakalpojumiem; 

• lai sazinātos ar jums, lai sniegtu mārketinga informāciju (ar jūsu piekrišanu - pa e-pastu vai 
tālruni). 

 
 
Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz: 
 

• jūsu piekrišanu (piedalīties veicināšanas kampaņā, nosūtīt jums mārketinga informāciju un 
sazināties ar jums, lai sniegtu mārketinga informāciju); 

• Kontroliera likumīgām interesēm (jūsu datu apstrāde, lai izsniegtu kuponu un izskatītu jūsu 
sūdzības); 

• pienākumu, kas izriet no tiesiskām normām, uzlikto Kontrolierim saistībā ar kupona izsniegšanas 
uzskaiti. 

 
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, nosūtot ziņojumu uz adresi privacy@bridgestone.eu, taču 
jūsu datu apstrāde, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas, paliks par spēkā esošo un likumīgu. 
 
Saistībā ar veicināšanas kampaņas ‘First Stop servisa centru ATLAIŽU KUPONS’ organizēšanu Pārstāvis jūsu 
personas datus var darīt pieejamus citām juridiskām personām: mārketinga aģentūrai "They.pl", 
mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem (ja jūsu dati tiks glabāti šāda pakalpojuma sniedzēja serveros saistībā 
ar veicināšanas kampaņas atbalstu), programmatūras piegādātājiem un programmatūras tehniskā atbalsta 
sniedzējiem (veicināšanas kampaņas atbalsta nolūkos).  
 
Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz: 
 

• jūs atsauksiet savu piekrišanu, ko devāt, lai piedalītos veicināšanas kampaņā un saņemtu 
mārketinga informāciju; 

• prasību termiņa beigām, kas var tikt celtas sūdzību gadījumā; 

• datumam, kas izriet no tiesiskām normām (ja datu apstrādes pamatā ir saistības, kas 
Kontrolierim uzliktas sakarā ar kupona izsniegšanu); 

• iebildumu celšanai no jūsu puses (ja dati tiek apstrādāti mārketinga nolūkos). 
 



Turklāt, Kontrolieris var glabāt jūsu datus, lai pierādītu savu atbilstību personas datu aizsardzības 
noteikumiem (uzskaitāmība). 
 
Saistībā ar jūsu personas datu apstrādi jums ir tiesības: 
 
 

piekļūt saviem datiem jebkurā brīdī jūs varat uzzināt, kādus datus apstrādā 
Pārstāvis, un saņemt savu datu kopiju jums ērti lasāmā 
formā 
 

labot savus datus 
 

ja jūs pamanījāt, ka jūsu dati ir nepareizi vai ja ir 
mainījies jūsu uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese 
 

 
izņemt savus datus 
 

 

• ja jūsu sniegtie dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, 
kuriem Pārstāvis tos bija savācis; ja jūs atsaucat 
savu piekrišanu datu apstrādei; 
 

• jūs iebilstat pret savu datu apstrādi; 
 

• jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi; dati ir 
jāizņem, lai izpildītu juridiskas saistības; 

 
ierobežot savu datu apstrādi 

 

• ja pamanījāt, ka jūsu dati nav pareizi, jūs varat 
pieprasīt, lai tos neapstrādātu līdz Pārstāvis 
pārbaudīs to pareizību; 

 

• ja jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet jūs 
nevēlaties, lai tos izņemtu; 
 

• dati vairs nav vajadzīgi Pārstāvim, bet jūs varat tos 
pieprasīt prasījumu izpildei vai aizstāvībai; 
 

• ja jūs iebilstat pret apstrādi - līdz Pārstāvis noteiks, 
vai apstrādes pamatojums neievēro jūsu 
iebilduma pamatojumu 

 

pārsūtīt savus datus saņemt tos lasāmā formātā un pārsūtīt tos jūsu 
norādītajai struktūrai (ja datu apstrāde balstās uz jūsu 
piekrišanu) 

 
Turklāt, jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret savu datu apstrādi mārketinga nolūkos. Jūs varat izmantot šo 
tiesību neatkarīgi no tiesības atsaukt savu piekrišanu. 
 
Jūsu personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai Kontrolieris varētu atbalstīt jūsu piedalīšanos veicināšanas 
kampaņā ‘First Stop servisa centru ATLAIŽU KUPONS’. Ja jūs nesniedzat savus datus vai pieprasāt to 
izņemšanu, Pārstāvis nevarēs atbalstīt jūsu piedalīšanos veicināšanas kampaņā, izsniegt kuponu un izskatīt 
jūsu sūdzības. 
 
Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi (piemēram, ārpus iepriekšminētajiem mērķiem), 
jūs varat iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības inspekcijā.  
 
Jūsu dati netiks nosūtīti trešajām valstīm (t.i., valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). 



 
Jūsu dati tiks apstrādāti automatizētā veidā (tostarp profilēšanas veidā), taču šādai apstrādei nebūs juridisku 
seku (proti, tā neuzliek jums jebkādas saistības). Automatizētā apstrāde attiecas tikai uz datiem, kurus 
Kontrolieris izmanto mārketinga nolūkos. 


