
PRIVĀTUMA POLITIKA 
 
1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 
1.1. Bridgestone Europe NV/SA, Latvijas filiāle, Latvijas Republikā reģistrēta 
sabiedrība ar reģistrācijas numuru 40103173592 un juridisko adresi Dzelzavas iela 
117-303, Rīga, LV-1021, Latvija ( turpmāk –Bridgestone)  
Privātuma politika (turpmāk –Politika) ir dokuments, kurā sniegta informācija 
fiziskām personām, par to kā Bridgestone apstrādā personas datus, ja Jūs esat 
Bridgestone klients, sazinājāties ar Bridgestone tiešsaistē (e-pasts, u.c.) vai apmeklējāt 
mājas lapu www.passionbridgestone.eu/ Politika attiecās uz fizisko personu datu 
apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā Bridgestone ieguvusi datu subjekta datus un 
kādās Bridgestone sistēmās (video, audio, IT u.tml.) Bridgestone tos apstrādā 
“Bridgestone” kampaņas ietvaros. 
 
1.2.Bridgestone ievēro Jūsu tiesības uz privātumu un apstrādās Jūsu datus saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti (turpmāk –Regula), Fizisko personu datu apstrādes likums un citiem Jūsu datu 
aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Mēs to apstrādāsim tikai tiem 
Privātuma politikas 5. punktā norādītajiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju 
sniedzāt. Politika publicēta Vietnē. Grozījumus, izmaiņas datu apstrādes Politikā un 
vēsturiskās redakcijas iespējams iegūt, vēršoties pie Bridgestone. 
 
 
2.PĀRZINIS 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bridgestone Baltics”, Latvijas Republikā 
reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru 40103173592 un juridisko adresi 
Dzelzavas iela117-303, Rīga, LV-1021, Latvija, tālrunis: +371 6716 2028; e-pasta 
adrese: bridgestone_baltics@bridgestone.eu, mājas lapa: 
www.passionbridgestone.eu/lv 
 
3.KĀDUS JŪSU DATUS BRIDGESTONE APSTRĀDĀ? 
 
3.1.Klients(reģistrācijas formas aizpildītājs):  
3.1.1.Lai saņemtu reklāmas nolūkiem paredzētu informāciju, Jums jāiesniedz savu 
vārdu, uzvārdu, mājas adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru;  
3.1.2.Lai reģistrētos kādā no mūsu konkursiem un citos reklāmas pasākumos, Jums 
jāiesniedz savu vārdu, uzvārdu, mājas adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, 
pirkuma dokuments;  
3.1.3.Lai sazinātos ar mums, izmantojot saziņas veidlapu, Jums jāiesniedz savu vārdu, 
uzvārdu, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru;  
3.1.4.Lai izveidotu lietotāja kontu ar mērķi izmantot mūsu tiešsaistes tirdzniecības 
rīkus vai lietojumprogrammas, piemēram, tiešsaistes veikalus, tiešsaistes tikšanās 
plānošanas kalendārus, autoparka pārvaldības lietojumprogrammas, cenu piedāvājuma 
pieprasījumus utt. Jums jāiesniedz savu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-
pasta adresi, finanšu informāciju, lietotājvārdu un paroli un transportlīdzekļa datus, 
tostarp automobiļa numuru, mašīnas marku un modeli, reģistrācijas datumu; 



3.1.5.Lai izveidotu lietotāja kontu sociālās multivides rīkos, piemēram, emuāros, 
forumos, diskusiju lapās, Jums jāiesniedz lietotāja vārdu, e-pasta adresi, lietotājvārdu 
un paroli; 
3.1.6.Lai turpmāk izmantotu iepriekš minētos rīkus to paredzētajiem mērķiem 
(piemēram, izdarītu pasūtījumu), Jums jāiesniedz papildu informāciju, piemēram, 
mājas adresi un informāciju par pasūtījumu. 
3.1.7.Lai nodrošinātu Jums riepu un transportlīdzekļu pārvaldības pakalpojumus, ko 
esat abonējis, pakalpojumu funkcionalitātes nolūkos mēs varam pieprasīt datu 
subjekta piekrišanu autovadītāja uzvedības un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datu 
vākšanai. 
3.2.Mājas lapas apmeklētājs un pakalpojumu izmantotājs:  
3.2.1.Informācija par ierīci (piemēram, aparatūras modelis, operētājsistēmas versija, 
ierīces identifikatori vai tālruņa numurs); 
3.2.2.Žurnāla informācija (piemēram, IP adreses, sistēmas darbība, aparatūras 
iestatījumi, pārlūkprogrammas veids un valoda, Jūsu pieprasījuma datums un laiks); 
3.2.3.Sīkdatnes (nelielas teksta datnes, ko pārlūkprogramma instalē Jūsu datorā vai 
citā ierīcē mūsu vietnes apmeklējuma laikā); 
3.2.4.Tīmekļa bāksignāli (mazi attēli vai objekti, kas integrēti tīmekļa vietnē vai e-
pasta ziņojumā un parasti Jums nav saskatāmi, bet ļauj Bridgestone pārbaudīt, vai esat 
apskatījis attiecīgo lapu vai e-pastu. Tīmekļa bāksignāli parasti funkcionē kopā ar 
sīkdatnēm, un mēs abus izmantojam līdzīgā veidā); 
3.2.5.Klienta uzvedība tīmekļa vietnē, piemēram, klikšķi, ritināšana, peles kustības, 
sesiju izsekošana; 
3.2.6.Lai saņemtu pakalpojumus, ko esat abonējis, mēs varam vākt informāciju par 
Jūsu ierīci, piemēram, informāciju, kas ietverta HTTP galvenēs (definētas turpmāk 
tekstā) vai citos interneta pārsūtīšanas protokola signālos, pārlūkprogrammu vai 
ierīces veidu un versiju, operētājsistēmu, lietotāja-aģenta virknēm un informāciju par 
lietotņu esamību vai lietošanu Jūsu mobilajās ierīcēs vai no tām, ekrāna izšķirtspēju 
un Jūsu izvēlēto valodu. Turklāt mēs varam vākt datus par atrašanās vietu un 
uzvedību saistībā ar Jūsu ierīču izmantošanu. 
 
4.KĀDIEM MĒRĶIEM UN UZKĀDA TIESISKA PAMATA BRIDGESTONE 
APSTRĀDĀTĀ JŪSU PERSONAS DATUS? 
 
 
Apstrādes mērķis Apstrādes tiesiskais pamats  

 
Jūsu kā Pakalpojumu lietotāja 
reģistrācija  
un Jūsu nolīgto Pakalpojumu 
nodrošināšana 
 

Klienta piekrišana 

Pakalpojumu satura, kas Jums un Jūsu 
ierīcē tiek parādīts visefektīvākajā veidā, 
nodrošināšana 

Klienta piekrišana 

Jūsu tiešsaistes pieprasījumu apstrāde Klienta piekrišana 
Sūdzību vai pieprasījumu apstrāde un 
izskatīšana 

Klienta piekrišana 

Sūdzību vai pieprasījumu apstrāde un 
izskatīšana 

Klienta piekrišana 



Sūdzību vai pieprasījumu apstrāde un 
izskatīšana 

Klienta piekrišana 

Tirgus un klientu izmantoto mūsu 
produktu un pakalpojumu izpēte un 
analīze (piemēram, uz sensoriem balstīta 
riepu un transportlīdzekļu datu analīze; 
lūgums izteikt jūsu viedokli par mūsu 
produktiem un pakalpojumiem vai 
lūgums aizpildīt aptauju vai anketu) 

Klienta piekrišana 

 
Palīdzība mūsu produktu un 
pakalpojumu novērtēšanā, koriģēšanā un 
uzlabošanā 

Klienta piekrišana 

Iekšējā sistematizācija Klienta piekrišana 
Mārketings, tostarp, Jūsu pieprasītās 
informācijas sniegšana (skatīt turpmāk 
tekstā esošo sadaļu par tiešo 
mārketingu) 

Klienta piekrišana 

 
5.CIK ILGI BRIDGESTONE GLABĀS JŪSU PERSONAS DATUS? 
 
Bridgestone glabās Jūsu personas datus kamēr nav atsaukta Jūsu piekrišana personas 
datu apstrādei. 
 
6.KAS PIEKĻŪST JŪSU PERSONAS DATIEM BRIGESTONE? 
 
6.1.Bridgestone izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk.(i) 
šifrēšanu (attiecīgā gadījumā); (ii)aizsardzību ar paroli;un(iii)no trešajām personām 
pieprasot līguma garantijas: (iv)ierobežojot piekļuvi Jūsu personas datiem saskaņā ar 
“nepieciešams zināt” principu (piemēram, tikai tie darbinieki, kuriem Jūsu personas 
dati ir nepieciešami iepriekš minētajiem nolūkiem, saņem to piekļuves atļauju); 
(v)veicot visus saprātīgos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu 
darbinieki un sadarbības partneri, kuriem ir piekļuve Jūsu personas datiem, būtu 
apmācīti saistībā ar datu aizsardzības prasībām un apstrādātu Jūsu personas datus 
vienīgi saskaņā ar šo paziņojumu un mūsu pienākumiem, kas noteikti piemērojamajos 
normatīvajos aktos privātuma jomā. 
 
6.2.Bridgestone rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Bridgestone vārdā 
un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības 
partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai 
fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Bridgestone deleģējumam un 
normatīvo aktu prasībām.  
 
6.3.Bridgestone sniedz informāciju par apstrādātajiem personas datiem: 
6.3.1.BridgestoneGroupietvaros Eiropā Mēs esam daļa no globālās organizācijas 
(turpmāk –Bridgestone Group), kas sastāv no vairākiem uzņēmumiem Eiropā un 
pasaulē. Jūsu personas datus var nosūtīt uz vienu vai vairākiem Bridgestone Group 
saistītajiem uzņēmumiem, kas atrodas Eiropā vai ārpus tās, lai vajadzības gadījumā 
nodrošinātu datu apstrādi un glabāšanu, sniegtu Jums piekļuvi mūsu pakalpojumiem, 
nodrošinātu klientu atbalstu, pieņemtu lēmumus par pakalpojumu uzlabošanu un 



satura izstrādi un citiem nolūkiem kā aprakstīts šajā Politikā.Iepriekš minētais attiecas 
uz: 
(i) jebkura veida pakalpojumu, ko viens “Bridgestone” uzņēmums sniedz otram 
(saskaņā ar attiecīgu apstrādes līgumu); 
(ii) faktu, ka vairāk nekā viena Bridgestone Konkursu, sacensību un/vai citu reklāmas 
pasākumu organizēšana  
Klienta piekrišana Pieņemšana darbā (ja saistībā ar šo sniedzāt mums informāciju) 
Klienta piekrišana Paziņošana par atsevišķām izmaiņām mūsu PakalpojumosKlienta 
piekrišana 
organizācija lemj par to, kā tiek izmantoti Jūsu personas dati (saskaņā ar attiecīgu 
kopīgas pārbaudes tiesību līgumu); 
vai(iii) faktu, ka cita Bridgestone organizācija kļūst par Jūsu personas datu atsevišķu 
pārzini minētajos nolūkos (piemēram, pamatojoties uz Jūsu īpašu piekrišanu). 
 
6.3.2.Ārējo pakalpojumu sniedzēji Ja nepieciešams, mēs pilnvarosim citus 
uzņēmumus un personas mūsu vārdā veikt noteiktus uzdevumus saistībā ar mūsu 
pakalpojumiem datu apstrādes līguma ietvaros. Mēs, piemēram, varam sniegt 
personas datus pārstāvjiem, līgumslēdzējām pusēm vai sadarbības partneriem datu 
apstrādes pakalpojumu veikšanai vai nosūtīt Jums informāciju, ko esat pieprasījis. 
Mēs apmainīsimies ar informāciju vai nodrošināsim šādas informācijas pieejamību 
ārējo pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, ciktāl nepieciešams, lai apstrādātu Jūsu 
pieprasījumu. Viņi šo informāciju nedrīkst izmantot jebkuriem citiem, jo īpaši, saviem 
vai trešo personu mērķiem. Mūsu ārējo pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar līgumu ir 
saistoša Jūsu personas datu konfidencialitāte. 
 
6.3.3.Personas datu starptautiska nosūtīšana Īpašos gadījumos mums būs 
nepieciešams nosūtīt Jūsu personas datus uz valstīm ārpus Eiropas Savienības/Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) (“Trešās Valstis”). Nosūtīšana uz Trešajām Valstīm var 
attiekties uz visām šajā Politikā aprakstītajām apstrādes darbībām. Šo Politiku 
piemēro arī tad, ja mēs nosutām personas datus uz Trešajām Valstīm, kurās datu 
aizsardzības līmenis atšķiras no Jūsu dzīvesvietas valstī piemērotā. Jebkura personas 
datu nosūtīšana uz valstīm, kas nav valstis, attiecībā uz kurām Eiropas Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību, kā uzskaitīts vietnē 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/adequacy/index_en.htm, notiek, pamatojoties uz līgumisku vienošanos, 
izmantojot Eiropas Komisijas pieņemtos līguma standarta noteikumus vai citas 
atbilstošas garantijas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. 
 
6.4.Mājas lapa satur saites uz citu iestāžu vai organizāciju interneta resursiem, par 
kuru saturu vai privātuma praksi Bridgestone nav atbildīga. 
 
7.JŪSU TIESĪBAS 
 
7.1.Jumsir tiesības pieprasīt Bridgestone piekļuvi saviem personas datiem un saņemt 
precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par Jums ir Bridgestone rīcībā, 
kādiem nolūkiem Bridgestone apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju 
kategorijas, informāciju par laikposmu, cik ilgi personas datus Bridgestone glabā, vai 
kritērijus, ko Bridgestone izmanto minētā laikposma noteikšanai. 
 



7.2.Ja Jūs uzskatāt, ka Bridgestone rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza 
vai nepareiza, Jums ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu. 
 
7.3.Ja datu apstrāde notiek uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas 
pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.  
 
7.4.Jumsir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja 
uzskatāt, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami 
saistībā ar nolūkiem, kādiem Bridgestone tos vāca un/vai apstrādāja (tiesības “tikt 
aizmirstam”). 
 
7.5.Jumsir tiesības prasīt, lai Bridgestone ierobežotu Jūsu personas datu apstrādi, ja ir 
viens no šādiem apstākļiem: 
 
7.5.1.Jūs apstrīdat personas datu precizitāti –uz laiku, kurā Bridgestone var pārbaudīt 
personas datu precizitāti 

7.5.2.Apstrāde ir nelikumīga, un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tās vietā 
pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu. 

7.5.3.Bridgestone personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami 
Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. 

7.5.4.Jūs esat iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai Bridgestone leģitīmie 
iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem interesēm. 

7.6.Jumsir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja uzskatāt, ka 
Bridgestone Jūsu personas datus ir apstrādājusi prettiesiski. 

7.7.Jūsvarat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā: 

7.7.1.Iesniedzot pieprasījumu mājas lapā: 
https://privacy.bridgestone.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=EN, 

7.7.2.Sazinoties ar datu aizsardzības kontaktpersonu: 
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN. 

7.8.Lūdzam Jūs pieprasījumā norādītā notikuma datumu, laiku, vietu un citus 
apstākļus, kas palīdzētu izpildīt Jūsu lūgumu. 

7.9.Pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas Bridgestone sniedz atbildi datu subjektam 
vēlākais mēneša laikā ar tiesībām pagarināt atbildes sniegšanas laiku uz vēl diviem 
mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. 

8.NEPILNGADĪGIE 

Fiziskas personas vecumā līdz 16 gadiem nedrīkst sniegt mums savus personas datus 
bez vecāka vai aizbildņa piekrišanas un pārraudzības. Ja nav šādas atļaujas, mēs 
nevēlamies glabāt šādu personu datus, nedz arī apstrādāt vai pārsūtīt šādus datus 
jebkādām trešajām personām. Ja mēs uzzinām, ka nepilngadīgu personu dati ir nejauši 
savākti, mēs tos bez kavēšanās dzēsīsim 


