
SOCIĀLO TĪKLU PRIVĀTUMA POLITIKA 

Aicinām iepazīties ar AS “Rīgas Dzirnavnieks” sociālajiem tīkliem piemērojamo privātuma politiku. 

Mums ir svarīga Jūsu datu drošība, bet Jūsu privātumu uzskatām par prioritāti. Šī privātuma politika 
(turpmāk – Privātuma politika) ir paredzēta personām, kas apmeklē AS “Rīgas Dzirnavnieks” 
Facebook sekotāju lapu <https://www.facebook.com/Herkulesslv/, 
https://www.facebook.com/hercogsmilti/, kā arī AS “Rīgas Dzirnavnieks” draugiem.lv kontu 
<https://www.draugiem.lv/herkuless/> (turpmāk – Lapa), izmanto tur sniegto informāciju, komunicē, 
piedalās konkursos un tml. (turpmāk – Apmeklētāji vai Jūs).  

Lapā esošo datu pārzinis – AS “Rīgas Dzirnavnieks”, reģistrācijas Nr. 40003026603, juridiskā adrese 
Lizuma iela 5, Rīga, LV-1006 (turpmāk – Sabiedrība). 

Privātuma politika nosaka un definē personas datu apstrādes un vākšanas mērķus, kārtību, vācamo 
personas datu apjomu, informē Apmeklētājus, kādas ir viņu tiesības. 

Izmantojot Lapu, apstiprināt, ka iepazināties ar Privātuma politiku, saprotat tās nostādnes un piekrītat tās 
ievērot. 

 

VISPĀRĪGĀS NOSTĀDNES  

Komentējot, rakstot ziņas vai kā citādi komunicējot ar mums Lapas platformā, Jūs personīgi nodrošināt, ka 
izmantojat visus līdzekļus, kas nodrošina Jūsu ieraksta konfidencialitāti un integritāti. 

Sabiedrība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus pret nelikumīgu izpaušanu vai 
izmantošanu ar nosacījumu, ka šie dati tika savākti ar mūsu Sabiedrībā izmantotajiem līdzekļiem. Šī 
iemesla dēļ Sabiedrība pastāvīgi ievieš un atjaunina attiecīgus organizatoriskus un tehniskus drošības 
pasākumus, kas palīdz aizsargāt personas datus no nejaušas vai nelikumīgas to iznīcināšanas, 
pārveidošanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. 

Jāatzīmē, ka personas dati un/vai jebkāda cita informācija, kuru publiskojat visiem pieejamās vietās (piem., 
uz mūsu Lapas “sienas” un tml.), ir redzama citiem Apmeklētājiem, tādēļ pirms paziņojuma publicēšanas 
pārbaudiet, vai tajā nav aizvainojoša, diskriminējoša vai kāda cita tiesību aktus un/vai citu Apmeklētāju 
tiesības pārkāpjoša satura. Mēs paturam tiesības dzēst jebkādu Apmeklētāju Lapā ievietotu informāciju, ja 
tā pārkāpj tiesību aktus vai citu Apmeklētāju tiesības. 

Visus Jūsu brīvprātīgi sniegtos datus izmantojam tikai tiem mērķiem, kuriem šos datus mums sniedzāt 
(piem., komunikācijai ar Jums, dalībai Lapā rīkotā spēlē vai tml. mērķiem). Nekādus papildu datus par Jums 
mēs nekrājam un nenododam trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to paredz piemērojamie tiesību 
akti vai arī ja tas ir nepieciešams Jūsu tiesību īstenošanai (piem., nodot informāciju kurjeram balvas 
iegūšanas gadījumā). 

 

NEPILNGADĪGU PERSONU DATU APSTRĀDE 

Personām līdz 16 gadu vecumam aizliegts dalīties ar saviem personas datiem Lapā, ja pirms tam nav 
saņemta vecāku piekrišana. 

Komentāri, reakcijas, dalīšanās ar informāciju vai citas darbības, kuras ir veicis nepilngadīgais sociālajā 
tīklā, tiek uzskatīti par veiktiem ar vecāku piekrišanu. 

 

APSTRĀDES PAMATOJUMS 

Sabiedrība vāc un apstrādā personas datus saskaņā ar ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas 
reglamentē personas datu aizsardzību. 

Apmeklētāju dati tiek apstrādāti uz šādiem pamatiem: 

x balstoties uz piekrišanu, kas ir izteikta ar Jūsu aktīvām darbībām, piem., vēršoties pie mums 
sniedzot personas datus, komentējot, reaģējot un daloties ar mūsu Lapā izvietotajiem 
paziņojumiem un tml.; 

x īstenojot mūsu leģitīmās intereses (piem., Lapas administrēšanai un Lapas pienācīgas darbības 
un Jūsu personas datu aizsardzības nodrošināšanai); 

x lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu. 



Sabiedrības mērķis ir panākt, lai personas dati tiktu apstrādāti precīzi, godprātīgi un likumīgi, lai tie tiktu 
apstrādāti tikai tajos nolūkos, kuriem tika vākti, lai tie tiktu apstrādāti saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem 
skaidriem un pārskatāmiem personas datu apstrādes principiem un prasībām. 

 

TREŠĀS PERSONAS 

Sabiedrība bez Jūsu iepriekšējas piekrišanas Jūsu personas datus, kurus labprātīgi sniedzāt mums, 
nenodot nevienai trešajai personai, izņemot zemāk aprakstītos gadījumus.  

Jūsu datus mēs nodosim apstrādei trešajām personām, kuras palīdz mums īstenot un administrēt Lapu, 
sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar Apmeklētāju jautājumu administrēšanu. Katrā gadījumā datu 
apstrādātājam mēs sniedzam tikai tik lielu datu apjomu, cik ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai 
konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Patlaban lapas administrēšanai esam piesaistījuši datu apstrādātājs SIA 
“ADgett marketing communications”, reģistrācijas Nr. 40103810860, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 99 k-
2-54, Rīga, LV – 1009, Latvija  

Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījuma. Turklāt 
viņiem ir jānodrošina jūsu datu aizsardzība atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem un ar mums 
noslēgtajiem rakstiskajiem līgumiem. 

Dati var tikt sniegti arī kompetentajām valsts vai tiesībsargājošajām institūcijām, piem., policijai vai 
uzraudzības iestādēm, taču tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, ja pieprasījums ir saskaņā ar spēkā 
esošajiem tiesību aktiem vai tiesību aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu 
tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un resursu drošību, izvirzīt, iesniegt un aizstāvēt likumīgās prasības. 

 

FACEBOOK RĪKI 

Apmeklējot Lapu, Jūsu pārlūks un/vai mobilā ierīce izveido tiešu saikni ar Facebook serveri, kurš Jums 
instalē sīkdatnes (cookies) un spraudņus (plug-in). Facebook savukārt vāc informāciju par Jūsu darbībām 
Lapā: kādi ziņojumi piesaista Jūsu uzmanību, kādas sadaļas Jūs apskatāt visbiežāk, ko meklējat u.t.t. 
Sabiedrība nekādi nevar ietekmēt šo vācamo datu apjomu un informē Jūs atbilstoši tās rīcībā esošās 
informācijas līmenim. 

Detalizētu informāciju par Facebook veicamo datu apstrādi, datu izmantošanas mērķiem un apjomu, kas 
saistīts ar Jūsu sniegtajiem datiem, varat atrast šeit: http://www.facebook.com/policy.php. 

 

Facebook Pixel  

Mūsu vietne www.rigas-dzirnavnieks.lv izmanto mazas JavaScript koda daļiņas, kas ir instalētas visās 
mūsu vietnes lapās. Šīm koda daļiņām, kas tiek dēvētas par pikseļiem, ir daudz funkciju, tostarp – 
informācija par Apmeklētāja viesošanos vietnē, kuru ir izraisījusi Facebook tīklā esošās reklāmas 
uzklikšķināšana. Visi savāktie dati tiek automātiski šifrēti un sniegti Facebook kā statistiskā informācija, 
saskaņā ar kuru tiek optimizēts Facebook tīklā sniedzamo reklāmu un paziņojumu saturs.  

Kā no tiem atteikties? 

Skat. sadaļu zemāk “Kā atteikties/ierobežot šo rīku izmantošanu”.  

 

Facebook sīkdatnes 

Apmeklējot mūsu Lapu, Jums automātiski tiek instalētas Facebook sīkdatnes. Sīkdatnes palīdz sniegt, 
aizsargāt un pilnveidot Facebook produktus, piemēram, Jums personīgi pielāgot saturu, novērtēt Jums 
piedāvātās reklāmas un sniegt drošāku pārlūkošanas pieredzi.  

Pat ja neesat reģistrēts vai pievienojies Facebook lietotājs, apmeklējuma laikā Jums vienalga tiek instalēta 
sīkdatne, piem., B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO, kas veic identifikācijas funkciju un darbojas divus gadus, 
ja vien nav izdzēsta. Uzzināt, kā izdzēst sīkdatnes, varat šeit: https://www.wikihow.com/Delete-Tracking-
Cookies.  

Kā no tām atteikties? 

Lai vairāk uzzinātu par Facebook instalējamajām sīkdatnēm un to funkcijām, kā arī par to, kā tās izdzēst 
un atcelt, apmeklējiet šo vietni: https://www.facebook.com/policy/cookies/.  

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.rigas-dzirnavnieks.lv/
https://www.wikihow.com/Delete-Tracking-Cookies
https://www.wikihow.com/Delete-Tracking-Cookies
https://www.facebook.com/policy/cookies/


 

Facebook Insight un Facebook Ads 

Visa ar augstāk minētajiem Facebook rīkiem iegūtā informācija tiek apkopota Facebook Insight, kura mums 
sniedz pseidonimizētu informāciju par Jūsu apskatītajām vietnēm un aktivitāti (piem., kādā laikā Jūsu un 
citu Apmeklētāju uzmanību piesaista videoieraksti, kad garāki paziņojumi, kad ir fiksēta Jūsu lielākā 
aktivitāte sociālajā tīklā). Šie dati tiek izmantoti ar mērķi uzlabot Lapā izvietojamo saturu un Jūsu 
pārlūkošanas pieredzes.  

Ņemot vērā Facebook Insight datus, mēs atlasām savu mērķauditoriju, kurai sniedzam tās vajadzībām un 
ieradumiem atbilstošu reklāmu, izmantojot Facebook Ads rīku.  

Kā atteikties?  

Redzot, ka Sabiedrības reklāmas, kas parādās Jūsu jaunumu plūsmā, Jums nav aktuālas, jebkurā brīdī 
varat no tām atteikties, izmantojot šīs instrukcijas: 
https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences. 

 

KĀDI DATI TIEK VĀKTI?  

Ar augstāk norādītajiem Facebook rīkiem var tikt krāti Jūsu demogrāfiskie dati, dzimums, ģimenes un 
profesionālais stāvoklis, hobiji un tml. Visi šie dati tiek apstrādāti, un mums sniegti kā pseidonimizēti 
statistiskie dati.  

Jāpievērš uzmanība tam, ka Sabiedrības sekotāju lapa ir integrēta Facebook vietnē, tādēļ Facebook ir 
visas iespējas vākt arī citus Jūsu personas datus. Facebook patur tiesības datus vākt ne tikai ar sīkdatņu 
izmantošanu, bet arī saglabājot katru Jūsu darbību šajā Lapā.  

Kā atteikties/ierobežot šo rīku izmantošanu?  

Kā atteikties un/vai ierobežot Facebook instalējamo sīkdatņu un spraudņu izmantošanu, lasiet šeit: 
https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences. 

Facebook sociālos spraudņus var bloķēt arī ar pārlūka rīkus, piem., “Facebook Blocker”. 

 

GLABĀŠANAS LAIKS 

Visi dati, kurus Apmeklētāji sniedz brīvprātīgi noteikta jautājuma atrisināšanai, tiek glabāti tik ilgi, kamēr tiek 
sasniegti mērķi, kuru dēļ šie dati ir vākti.  

 

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS 

Personas datu aizsardzības tiesību akti nodrošina Jums daudz tiesību. Šīs tiesības ir:  

● iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam; 

● pieprasīt labot vai papildināt neprecīzus un/vai kļūdainus personas datus; 

● jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, ja dati tiek apstrādāti, balstoties uz piekrišanu (komunicējot 
ar mums, rakstot komentārus, daloties ar zinām un tml.); 

● ja ir likumīgs pamats, pieprasīt dzēst apstrādātos personas datus (piemēram, ja personas dati 
vairs nav vajadzīgi tiem mērķiem, kuriem tie tika vākti, vai arī ja atsaukta piekrišana datu apstrādei, 
ja nav nekāda cita likumīga pamatojuma datu apstrādei un tml.); 

● saņemt visus ar Jums saistītos personas datus, kuri tika iesniegti Sabiedrībai, izņemot 
gadījumus, kad to tehniski nav iespējams (tiesības uz datu pārnesamību); 

● nepiekrist datu apstrādei, ja apstrāde balstīta uz likumīgām interesēm; 

● ierobežot datu apstrādi, ja ir tiesību aktos uzskaitītie apstākļi (ja personas dati tiek apstrādāti 
nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs izteicāt iebildumu par datu apstrādi balstoties uz mūsu 
likumīgajām interesēm u.c.); 

● iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības institūcijai. 
 

https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences
https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/


 

 

TIESĪBU ĪSTENOŠANA  

Visas augstāk uzskaitītās tiesības varat jebkad izmantot, savu vēlmi paužot mums e-pastā: info@rigas-
dzirnavnieks.lv.  

Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, 
vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums, rakstot uz norādīto e-pasta adresi. Mēs esam pārliecināti, ka 
mums godprātīgi izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un labot mūsu pieļautās kļūdas, 
ja tādas būs. 

Ja Jūs neapmierinās mūsu piedāvātais problēmas risinājums vai arī Jūsu ieskatā mēs neveiksim pēc Jūsu 
lūguma nepieciešamās darbības, Jums būs tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa 
iela 11/13 – 11, Rīga, LV-1011, tālr. +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv, vairāk informācijas – 
www.dvi.gov.lv). 

 

DATU NODOŠANA 

Visus Jūsu sniegtos personas datus apstrādājam Eiropas Savienības teritorijā. 

Jāatzīmē, ka Facebook vāktie dati tiek apkopoti globālā mērogā starp Facebook uzņēmumiem un 
partneriem, starp kuriem ir arī Sabiedrība. 

“Facebook Ireland Limited” (juridiskās personas kods - 462932, juridiskā adrese - 4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour Dublin 2, Īrija) pārvaldāmā informācija var tikt nodota vai nosūtīta uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm vai citām (ne jūsu dzīvesvietas) valstīm, vai arī tajās glabājama vai apstrādājama 
Facebook privātuma politikā aprakstītiem nolūkiem.   
Cik mums ir zināms, nosūtot datus, Facebook izmanto standarta līguma nosacījumus, kuri ir apstiprināti ar 
Eiropas Komisijas lēmumiem, vai arī piedalās ES-ASV “Privātuma vairoga” programmā. 

 

CITAS NOSTĀDNES 

Šo Privātuma politiku Sabiedrība jebkad var atjaunināt. Sabiedrība informēs Apmeklētājus par 
atjauninājumiem, Lapā sniedzot jaunāko Privātuma politikas versiju.  

Ja jebkura Privātuma politikas nostādne tiek atzīta par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, šī nostādne 
nekādi neietekmē pārējo Privātuma politikas nostādņu likumību un spēkā esamību. 

Šī Privātuma politika tiek piemērota no tās publiskošanas brīža mūsu Facebook un Instagram kontos. 

http://www.dvi.gov.lv/

