PRIVĀTUMA POLITIKA

1.

Privātums

1.

Mēs, UAB BLENDER LITHUANIA Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40203216173 Latvijas komercreģistrā,
juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21 - 11, Rīga, LV-1010 (Uzņēmums), cienām Jūsu privātumu
un aizsargājam, izmantojot mūsu mājaslapu, iesniegtos personas datus (Personas dati), saskaņā ar
Uzņēmuma privātuma noteikumiem (Privātuma Politika). Šie Privātuma noteikumi izskaidro mūsu
politiku attiecībā uz informāciju (Informāciju, ieskaitot, bet ne tikai personas datus), kuru mēs
iegūstam, kamēr Jūs izmantojat vietni un unikālo lietotni, kuru pārvalda Uzņēmums (Vietne), un tajā
pieejamos pakalpojumus (Pakalpojumi), kā arī šādas informācijas iegūšanas iemeslus un
izmantošanas veidus.

2.

Izmantojot vietni un tās pakalpojumus, Jūs piekrītat visas par Jums iegūtās informācijas izmantošanai
(ieskaitot, bet ne tikai, personas datus) saskaņā ar šīs Privātuma Politikas noteikumiem.

3.

Mēs varam periodiski grozīt Privātuma Politiku. Jebkurā Privātuma Politikas grozījumu gadījumā mēs
Jūs informēsim par šādiem grozījumiem, publicējot grozīto Privātuma Politiku Mājaslapā. Šī iemesla
dēļ mēs iesakām regulāri pārskatīs Privātuma Politiku.

2.

Informācija personām

1.

Reģistrācijas laikā Jums tiek lūgts sniegt personisku informāciju, kas ietver arī finanšu datus. Šādi Jūsu
personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, kuru Jūs paužat, ievadot savus datus, kā arī
pamatojoties uz līguma noslēgšanu un izpildi.

2.

Papildus informācijai, kas sniegta reģistrācijas laikā, Uzņēmums var tieši vai netieši vai ar grupas
biedra vai trešās personas starpniecību vākt papildu informāciju par lietotāja, kas piesakās patēriņa
kredītam, kredītspēju. Šajos noteikumos arī šāda informācija tiks saukta par “Personas Datiem”.

3.

Vēl jo vairāk, Uzņēmums ievāks informāciju par Vietnes lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī
informāciju par viņa Vietnes pārlūkošanas paradumiem, kas paredzēta aptaujām, lēmumu
pieņemšanai un lietotāju iespēju uzlabošanai.

4.

Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem pa e-pastu, mēs par Jums apkoposim šādu informāciju: vārds,
uzvārds, tēma un Jūsu pieprasījuma teksts. Šie Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz
Jūsu sniegto piekrišanu, iesniedzot datus kopā ar Jūsu pieprasījumu.

5.

Jūs esat atbildīgs par Jūsu iesniegto personas datu un citas informācijas pareizību un precizitāti. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka nepareizas informācijas iesniegšana ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un šādu
rīcība, visticamāk, rada sankcijas.
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6.

Uzņēmums garantē, ka visa lietotāja informācija tiek apstrādāta un aizsargāta datu bāzē, kas
reģistrēta saskaņā ar Latvijas Fizisko Personu datu apstrādes likumu (Datu aizsardzības likums) un
Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

7.

Jums ir tiesības jebkurā laikā saņemt jūsu iesniegto informāciju, labot to, izdzēst vai ierobežot to un
iebilst pret informācijas apstrādi. Šajā gadījumā tiek izmantots lietotāja vārds un parole, kuru
izmantojāt, lai pieteiktos Vietnē, kā arī Jūsu Facebook konts. Lai pēc iespējas vairāk aizsargātu Jūsu
privātumu, noteikta informācija nav pieejama pārskatīšanai elektroniski.

8.

Mēs iesakām ik pēc 90 dienām mainīt šī konta paroli, lai novērstu riskus, un atturēties no to
saglabāšanas Jūsu datoru un / vai viedtālruņu pārlūkprogrammās.
Jūs personīgi varat atjaunināt savus personas datus, sazinoties ar mums kādā no šiem veidiem: (1)
rakstot e-pastu klientu apkalpošanas nodaļai (support.lv@blender.com) un / vai (2), iesniedzot
pieprasījumu, rakstot uz iepriekš minēto UAB BLENDER LITHUANIA Latvijas filiāle juridisko adresi, ja:
(1) Jūs vēlaties garantēt, ka Jūsu Uzņēmumā iegūtie personas dati ir precīzi un / vai (2) vēlaties
atjaunināt informāciju, un / vai (3) Jums ir sūdzības par Jūsu personas datu izmantošanu un / vai (4)
Jūs vēlaties lai Uzņēmums dzēš informāciju. Saņemot pieprasījumu, mēs: (a) atjaunināsim un
izlabosim datus saskaņā ar informāciju, kuru Jūs sniedzāt, pēc šo datu pārbaudes saskaņā ar mūsu
prasībām, vai (b) identificēsim visu informāciju, kas nav jāizmanto mārketinga vajadzībām. Lai
novērstu šaubas, šī konfidencialitātes politika neliedz mums reģistrēt Jūsu personas datus (ieskaitot
informāciju, kuru lūdzat atjaunināt), ja mums saskaņā ar likumu ir tiesības to darīt.
Jums ir arī tiesības iebilst pret Jūsu datu apstrādi, saņemt savus personas datus strukturētā, plaši
izmantotā un mašīnlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību), atsaukt Jūsu piekrišanu, kad tā ir
datu apstrādes pamatā. Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot prasības, Jūs varat
iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

3.

Informācijas izmantošana

1.

Jūsu iesniegtie dati tiek glabāti Uzņēmuma datu bāzē (Depozitārijā)

2.

Datubāzē pieejamo informāciju izmanto tam pašam mērķim, kuram izveidota datubāze, saskaņā ar
Privātuma Politiku vai likumu noteikumiem, un turpmāk uzskaitītajiem mērķiem.

3.

Mēs izmantojam datus, kas savākti par Jums, lai sniegtu Jums finanšu pakalpojumus, sniegtu palīdzību
lietotājiem, veiktu nepieciešamos drošības pasākumus, veiktu pārbaudes, sasniegtu konkrētus
biznesa mērķus un citiem mērķiem, kas saistīti ar Pakalpojumiem.

4.

Jūs jebkurā laikā varat rakstiski pieprasīt izņemt savus personas datus no datu bāzes, nosūtot e-pastu
uz klientu apkalpošanas nodaļu (adrese: support.lv@blender.com). Personas datu izņemšanas
pieprasījuma nosūtīšana tiek uzskatīta par identisku pieprasījumam pārtraukt finanšu pakalpojumu
sniegšanu. Lai novērstu jebkādas šaubas, iepriekš teiktais neliedz mums saglabāt Jūsu personas datus,
kuri ir jāsaglabā saskaņā ar likumu.

4.

Sīkdatnes

1.

Sīkdatnes - faili cietajā diskā, kas ļauj apkopot informāciju par lietotāja tiešsaistes izvēlēm un
paradumiem, piem. vietņu adreses, intereses u.c. Mēs varam izmantot Sīkdatnes, kas ļaus mums
saskaņot vietnes saturu un piedāvātos pakalpojumus ar lietotāju izvēlēm un uzlabot vietnes
izmantošanu. Mēs varam izmantot trešo personu sīkdatnes, kas palīdz mums atcerēties Jūsu
pārlūkošanas un personalizācijas izvēles un izsekot informāciju.
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2.

Ja nevēlaties, lai šī informācija tiktu apkopota, izmantojot Sīkdatnes, Jūs varat mainīt
pārlūkprogrammas iestatījumus, noņemt sīkdatnes no tās, lai novērstu sīkdatņu izveidi, vai izvēlēties
opciju, kur atverot jebkuru Sīkdatni Jums ļautu izvēlēties, vai pieņemt, vai nepieņemt šādu failu.
Izvēloties opciju “nepieņemt Sīkdatnes” un / vai noraidot Sīkdatņu pieņemšanu, Jums tiks liegta
atsevišķu funkciju izmantošana. Pārlūkojot šo vietni, Jūs piekrītat šādai Sīkdatņu izmantošanai, kā
aprakstīts šeit.

5.

Datu drošība

1.

Mums ir nozīmīgi aizsargāt Jūsu personas datus. Mēs apzināmies drošības un informācijas
aizsardzības metožu nozīmi. Mēs izmantojam nepieciešamos līdzekļus, lai novērstu no Jums iegūtās
informācijas zaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un / vai izmaiņas.

2.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pārlūkojot vietni, Jūs saskaraties ar riskiem, piemēram, ar pieejas datu
zādzībām (datu zādzībām), nekodētas informācijas atklāšanu, vīrusiem un slepenu noklausīšanos.

3.

Jūsu pieejas datu nedroša pierakstīšana (piemēram, uz papīra lapas) var izraisīt to atklāšanu
neautorizētai pusei, kura tad tos varētu izmantot, lai pieteiktos vietnē un veiktu dažādas darbības.

4.

Datora, kas ir bez pretvīrusu programmatūras un sistēmas atjauninājumiem, izmantošana var izraisīt
vīrusu un spiegprogrammatūru risku, kas var ierakstīt Jūsu datora darbības vai kavēt Jūsu darbības.
Jūs esat atbildīgs par savas sistēmas atjaunināšanu un aizsargāšanu no datorvīrusiem.

5.

Uzmanieties no viltus e-pastiem. Viltus e-pasti - ir paziņojumi, kas izskatās kā sūtīti no mums. Parasti
šādos paziņojumos ir iekļauta saite uz vietni, kurā dažādu iemeslu dēļ tiek lūgts ievadīt Jūsu pieejas
datus. Šis ir mēģinājums nelikumīgi iegūt adresāta personas datus, lai autorizētos šādas personas
kontos.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nekad nesūtām e-pastus saviem klientiem ar lūgumu atjaunot personas
datus vai autorizēties. Tāpēc nekad neizpildiet informācijas atjaunošanas pieprasījumu, izmantojot
saiti, kas Jums nosūtīta pa e-pastu.

6.

Datu neiesniegšanas rezultāts

1.

Jūs varat atteikties iesniegt savus personas datus; tomēr Jūsu personas datu iesniegšana ir vajadzīga
un nepieciešama, lai sasniegtu šīs Privātuma Politikas mērķus. Tāpēc, ja Jūs atsakāties iesniegt savus
personas datus, mēs nespēsim īstenot iepriekš minētos mērķus.

7.

Informācijas nodošana ārpus Latvijas jurisdikcijas
Mēs varam nodot informāciju ārpus Latvijas Republikas un / vai Eiropas Savienības jurisdikcijas. Ir
iespējams, ka likumi par informācijas drošību un privātās dzīves aizsardzības līmeni jurisdikcijā, uz
kuru informācija tiek nodota, nav tādi paši kā Latvijā un Eiropas Savienībā. Šādas pārsūtīšanas
gadījumā mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu līdzīgu personas datu aizsardzības līmeni. Jūsu
personas datus var saņemt SIA “V-Finance Technologies”, galvenais mātes uzņēmums UAB BLENDER
LITHUANIA Izraēlā. Eiropas Komisijas lēmumā par pietiekamu aizsardzības līmeni, kas attiecas uz
personas datu pārsūtīšanu Izraēlai, Izraēla tiek atzīta par valsti, kas nodrošina pienācīgu personas datu
aizsardzības līmeni.

8.

Saites uz citām vietnēm
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Vietnē Jūs varat atrast saites uz dažādām interneta vietnēm (Saites), kuras mēs nepārvaldām
(Dažādas Vietnes); un to privātuma noteikumi var atšķirties. Lai arī mēs cenšamies iekļaut tikai
vietnes, kurām uzticamies, mēs neesam atbildīgi par šādās vietnēs izmantotajiem informācijas
drošības un aizsardzības sistēmu privātuma noteikumiem un mēs neesam atbildīgi par informāciju,
kuru iegūst Dažādas Vietnes un / vai trešās personas, kurām nav saistoša to Privātuma Politika. Mēs
arī nekādā veidā neesam atbildīgi par Dažādu Vietņu un / vai trešo personu noteikumiem (ieskaitot
privātuma politiku), rīcību, darbībām vai bezdarbību. Mēs iesakām Jums pārskatīt šādu vietņu
lietošanas un privātuma noteikumus.
9.

Atrunas
Mēs neesam atbildīgi par darbībām, kuras mēs nevaram kontrolēt. Mēs nevaram garantēt, ka Jūsu
personas datu aizsardzībā nav nevienas kļūdas. Vēl jo vairāk, mēs arī neesam atbildīgi par jebkādiem
tiešiem vai netiešiem notikumiem vai zaudējumiem, kas saistīti ar Jūsu personas datu izmantošanu
un / vai Jūsu personas datu iesniegšanu, tostarp ieskaitot risku personas datiem, kas radies kļūdu vai
jebkādu citu faktoru, kas ir ārpus mūsu kontroles, dēļ.

10. Kontaktinformācija
Ja Jums ir jautājumi par Privātuma Politiku, lūdzu, sazinieties ar:
UAB BLENDER LITHUANIA Latvijas filiāle
Krišjāņa Valdemāra iela 21 - 11, Rīga LV-1010 Latvia
E-pasts: Support.lv@blender.loans
Telefons: +371 60002024
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