Vispārējie pakalpojumu sniegšanas noteikumi
Spēkā no 2018. gada 1. jūnija

1. Preambula
Šie Vispārējie pakalpojumu sniegšanas noteikumi satur informāciju par SEB grupas
uzņēmumu tīmekļa vietņu un lietotņu izmantošanas noteikumiem, kā arī jūsu personas
datu apstrādes noteikumiem.
Jēdziens “SEB grupa” apzīmē visus uzņēmumus, kuri tieši vai netieši pieder SEB SA,
kas reģistrēts Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā Lionā ar numuru 300 349 636 un
atrodas 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ekilī (Francijā).
Lai precīzi noteiktu SEB grupas uzņēmumus, kas ir atbildīgi par tīmekļa vietni vai
lietotni, ko izmantojat, lūdzu, izlasiet Juridisko paziņojumu, kas pieejams
attiecīgajā tīmekļa vietnē vai lietotnē.
SEB grupas uzņēmumiem pieder vairāki zīmoli: TEFAL (vai T-FAL, atkarībā no valsts),
ROWENTA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER,
ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX,
SUPOR. Lai uzzinātu vairāk par SEB Grupu un tās zīmoliem, lūdzu, apmeklējiet
www.groupeseb.com.
Šos Vispārējos pakalpojumu sniegšanas noteikumus var papildināt Īpaši noteikumi, kas
piemērojami konkrētai tīmekļa vietnei vai lietotnei.

2. Definīcijas
Uz ko attiecas tālāk minētās frāzes?

Lietotne - Šī mobilā lietotne (atbilstoši situācijai).
Viedoklis - Jūsu viedoklis par mūsu produktiem, kā arī saistītie fotoattēli un video
ieraksti, kurus jūs esat publicējis tīmekļa vietnē vai lietotnē (ja iespējams), kas redzami
visiem lietotājiem.
Lietošanas noteikumi - Šie Vispārējie pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kas nosaka,
kā izmantot tīmekļa vietni/lietotni.
Tirdzniecības noteikumi - Vispārējie preču un pakalpojumu tirdzniecības noteikumi,
kas pieejami tīmekļa vietnē vai lietotnē (atbilstoši situācijai).
Komentārs/-I - Visas ziņas, teksti, video ieraksti un fotogrāfijas, kuras jūs esat publicējis
tīmekļa vietnē vai lietotnē (izņemot viedokļus), kas redzami visiem lietotājiem.
Saturs - Visi audio un video faili, kā arī fotogrāfijas, teksti, informācija, datubāzes,
zīmola koncepcijas, logotipi, tehniskie un grafiskie risinājumi, izskats, struktūra un visas
citas pazīmes, kuras aizsargā vai neaizsargā intelektuālā īpašuma tiesības vai citi
tagadnē vai nākotnē pastāvošie tiesību akti un kuras mēs publicējam tīmekļa vietnē vai
lietotnē, vai kuras jums ir pieejamas tīmekļa vietnē vai lietotnē.
Sīkfaili - Teksta faili, kas ļauj identificēt jūs kā klientu un uzglabāt jūsu izvēles (piem.,
izvēlēto valodu) un informāciju par jūsu tīmekļa vietnes vai lietotnes apmeklējumiem
(tostarp klikšķu secības datus). Šis jēdziens ietver gan sīkfailus, gan citas izsekošanas
tehnoloģijas.
Dati - Personas dati, kurus iegūstam tīmekļa vietnē vai lietotnē, proti, informācija, kas
jūs tieši vai netieši identificē.

Preču zīme (preču zīmes) - Zīmoli, logotipi, preču zīmes un visi citi nosaukumi, kuri
pieder SEB grupas uzņēmumiem.

Mēs, mūsu, mums - SEB grupas uzņēmums vai uzņēmumi, kuri norādīti tīmekļa
vietnes vai lietotnes Juridiskajā paziņojumā.
Pakalpojums (pakalpojumi) - Visi (kopā vai atsevišķi) pakalpojumi un ar tiem saistītās
funkcijas, kuras mēs piedāvājam par maksu vai bez maksas tīmekļa vietnē vai lietotnē.
Tīmekļa vietne - Šī tīmekļa vietne (atbilstoši situācijai).
Jūs, jūsu - Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē vai pārlūko tīmekļa vietni
vai lietotni gan personīgos, gan profesionālos nolūkos.

3. Tīmekļa vietnes/lietotnes piedāvātas iespējas
Lietošanas noteikumu pieņemšana un grozīšana
Izmantojot tīmekļa vietni vai lietotni, jūs piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem un
jebkuriem citiem noteikumiem, kas ir spēkā tīmekļa vietnes vai lietotnes izmantošanas
dienā, kā noteikts turpinājumā.
Ja jūs nepiekrītat kādam pienākumam vai nosacījumam šajos Lietošanas noteikumos,
lūdzu, neizmantojiet tīmekļa vietni vai lietotni. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā daļēji
vai pilnībā izmainīt tīmekļa vietni, lietotni vai pakalpojumus, kā arī šos Lietošanas
noteikumus.
Tīmekļa vietnē un lietotnē pieejamie pakalpojumi paredzēti personām no 16 gadu
vecuma. Mēs neiegūstam un neizmantojam nepilngadīgu personu nosūtītus datus.
Kā jūs varat izmantot tīmekļa vietni un lietotni?

Mēs jums sniedzam neekskluzīvas, neatsavināmas un tālāk nenododamas tiesības
izmantot tīmekļa vietnes vai lietotnes saturu tikai tīmekļa vietnes un lietotnes
izmantošanai veidā, kas atbilst Lietošanas noteikumiem.
Jūs ar šo jūs piekrītat ievērot Lietošanas noteikumus un piemērojamos tiesību aktus.
Jūsu svarīgākie pienākumi:
•

Izmantot tīmekļa vietni/lietotni labticīgā veidā un atbilstoši tās paredzētajiem
mērķiem;

•

Atturēties no tīmekļa vietnes (pilnīgas vai daļējas) kopēšanas, pavairošanas,
tirgošanas, licencētas kopīgošanas, izplatīšanas, piešķiršanas, mainīšanas,
pielāgošanas vai tulkošanas, kā arī izgatavot no tām atvasinātu darbus, tās
dekompilēt vai apstrādāt ar reversās inženierijas palīdzību, pārkāpt to
nedalāmību vai mēģināt iegūt avota kodu;

•

Atturēties apiet vai deaktivizēt tīmekļa vietnes/lietotnes drošības funkcijas vai
noteikumus par tīmekļa vietnē/lietotnē sniegtā satura izmantošanu;

•

Neizmantot vīrusus, botus, programmas un apakšprogrammas, kas radītas, lai
traucētu tīmekļa vietnes/lietotnes darbību vai citu cilvēku tīmekļa vietnes/
lietotnes izmantošanu;

•

Nepublicēt nepatiesu vai maldinošu informāciju, lietojot tīmekļa vietni/ lietotni;

•

Neuzdoties par citiem cilvēkiem;

•

Nevākt citu cilvēku personas datus, lai nosūtītu viņiem komerciālus
piedāvājumus vai līdzīgu informāciju un iekļautu viņus pasta sūtījumu sarakstos.

Sagatavojot un publicējot komentārus un viedokļus, jums:
•

Vienmēr jāizturas pret citiem lietotājiem ar cieņu;

•

Jāatturas no tādu komentāru vai viedokļu publicēšanas, kas pārkāpj mūsu vai
jebkuras trešās puses tiesības, it īpaši intelektuālā īpašuma tiesības;

•

Jāatturas no tādu komentāru vai viedokļu publicēšanas, kurus var uzskatīt,
piemēram, par noziegumu vai kūdīšanu uz noziegumu, tāda satura izplatīšanu,
kurā ir vardarbība, kas ir aizskarošs, kaitniecisks, neslavu ceļošs, rasistisks vai

revizionistisks, kā arī tāda satura publicēšanas, kas atbalsta kara noziegumus,
nelegālu preču vai pakalpojumu tirdzniecību, terorismu, mudina veikt slepkavību
vai pašnāvību, ietver pornogrāfijas vai pedofilijas saturu un saturu, kas jebkādā
veidā pārkāpj jebkuras valsts vai teritorijas drošību vai nedalāmību.
•

Jāatturas no tīmekļa vietnes/lietotnes izmantošanas, lai veicinātu jūsu pašu
tīmekļa vietni vai lietotni vai izplatītu nepasūtītu komerciālu informāciju (tā
sauktās mēstules).

Komentāru un viedokļu publicēšana
Jums ir iespēja publicēt komentārus un viedokļus tīmekļa vietnē/lietotnē.
Mēs atgādinām, ka jūsu komentāri un viedokļi, kā arī cita informācija, kuru jūs publicējat
tīmekļa vietnē/lietotnē, ir redzama citiem lietotājiem.
Publicējot komentārus un viedokļus, jums jāievēro Uzraudzības noteikumi.
Moderators dzēš jebkurus komentārus un viedokļus, kas neatbilst Lietošanas
noteikumiem, bez nepieciešamības brīdināt un prasīt autora atļauju.
Neskatoties uz iepriekšminēto, mēs neesam atbildīgi par komentāriem un viedokļiem,
kas tiek kopīgoti, izmantojot tīmekļa vietni/lietotni, un mēs nesniedzam nekādas
garantijas (tiešas vai netiešas) saistībā ar komentāriem un viedokļiem.

4. Kam pieder tīmekļa vietnē/lietotnē publicētais saturs?
Saturs

Mūsu tiesības

Tīmekļa vietnes/lietotnes saturs un ar to saistītās tiesības pieder SEB grupai.
Iepriekšminētais cita starpā attiecas uz preču zīmēm, dizainiem, vizuālajiem tēliem,
struktūrām, koncepcijām, tehniskajiem un grafiskajiem risinājumiem, datubāzēm,
programmatūru un to avota kodiem, kā arī iepriekšminēto elementu savstarpējo
atrašanās vietu un izkārtojumu, kas veido tīmekļa vietni vai lietotni un pakalpojumus vai
rada tīmekļa vietnes/lietotnes un pakalpojumu pamatu, vai nosūtīti caur tīmekļa vietni/
lietotni un pakalpojumiem vai pieejami, izmantojot tīmekļa vietni/lietotni un
pakalpojumus.
Tīmekļa vietni/lietotni un to saturu aizliegts jebkādā veidā un jebkādiem līdzekļiem
kopumā vai pa daļām pavairot, atskaņot, pielāgot, modificēt, publiskot, pārraidīt,
nepatiesi pasniegt, iestrādāt citā tīmekļa vietnē vai izmantot komerciāliem mērķiem, un
šāda rīcība ir sodāma saskaņā ar Francijas Republikas intelektuālā īpašuma tiesību
normām vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem.
Komentāri un viedokļi
Jūsu tiesības
Jūsu komentāri un viedokļi ir un vienmēr būs jūsu īpašums.
Jūs ar šo apliecināt, ka jums ir visas tiesības uz jūsu komentāriem un viedokļiem, it
īpaši, ja iepriekšminētie komentāri un viedokļi nepārkāpj trešo pušu tiesības.
Mēs ar šo informējam, ka jūsu publicētie komentāri un viedokļi tiks iekļauti tīmekļa
vietnes/lietotnes datubāzē, kuru mēs pārvaldām.
Mūsu tiesības

Jūs ar šo piešķirat mums tālāk uzskaitītās neekskluzīvās autortiesības uz jūsu
komentāriem un viedokļiem:
•

Tiesības pavairot, mainīt, pielāgot, rādīt un tulkot visus vai dažus komentārus un
viedokļus visos esošajos un nākotnē iespējamajos saziņas līdzekļos, it īpaši
jebkurās tīmekļa vietnēs un cietajos diskos, jebkādā formātā un izmantojot
jebkādus procesus un tehnoloģijas, kas šobrīd ir zināmas vai nezināmas, ar
jebkādiem komunikācijas līdzekļiem, it īpaši internetu, tostarp trešo pušu tīmekļa
vietnēs, iekštīklā, izdrukās vai citos drukātos saziņas līdzekļos.

•

Tiesības izsniegt apakšlicenci par maksu vai bez maksas par tiesībām, kas
piešķirtas saskaņā ar iepriekš norādīto licenci, jebkurai trešajai personai pēc
mūsu ieskatiem attiecībā uz jebkurām iepriekš norādītajām darbībām.

Mums nekavējoties tiek sniegtas iepriekšminētās tiesības visiem komerciālajiem un
nekomerciālajiem mērķiem visā periodā, kurā autortiesības ir spēkā, un visā pasaulē.
Piemēram, mūsu tīmekļa vietnēs/lietotnēs publicētie komentāri un viedokļi var tikt
pārpublicēti ar jūsu lietotājvārdu arī trešo pušu tīmekļa vietnēs, lai veicinātu mūsu
produktus.

5. Atbildība
Kurš ir atbildīgs par saitēm uz citām vietnēm?
Tīmekļa vietne/lietotne var atļaut piekļuvi citām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm ar
hipersaišu starpniecību. Tā kā mēs nekontrolējam šīs tīmekļa vietnes un lietotnes, mēs
nevaram ietekmēt to saturu.
Tādēļ mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par:
•

Trešo pušu lietotnēs vai tīmekļa vietnēs pieejamo saturu un pakalpojumiem; vai

•

Datu ievākšanu vai pārsūtīšanu, sīkfailu instalēšanu vai jebkuru citu procesu,
kas tādu pašu mērķu dēļ tiek veikts iepriekš norādītajās tīmekļa vietnēs un
lietotnēs; vai

•

Jebkādām pieredzētajām problēmām, kas saistītas ar datu drošību un integritāti,
programmaparatūru vai programmatūru, kā arī jebkādām sekām un iespējamiem
zaudējumiem, kas radušies, izmantojot trešo pušu tīmekļa vietnes vai lietotnes.

Lietojot trešo pušu lietotnes vai tīmekļa vietnes, var tikt piemēroti papildu noteikumi,
kurus mēs neietekmējam. Tādēļ jūs uzņematies visu risku, izmantojot šīs tīmekļa
vietnes un lietotnes.
Kurš ir atbildīgs par piekļuvi tīmekļa vietnei un lietotnei?
Mēs negarantējam, ka tīmekļa vietnē/lietotnē nebūs nekādu anomāliju, kļūdu vai
darbības traucējumu vai ka šādas anomālijas, kļūdas un darbības traucējumus varēs
novērst. Tāpat mēs negarantējam, ka tīmekļa vietne/lietotne funkcionēs bez kļūdām vai
ka tā būs savietojama ar visām iekārtām. Lai pārbaudītu, vai lietotne būs savietojama ar
jūsu mobilo iekārtu, iesakām pārbaudīt tīmekļa vietnē savietojamo iekārtu sarakstu.
Tīmekļa vietne/lietotne darbojas internetā un mobilajos tīklos, kurus mēs
nekontrolējam. Mēs neuzņemamies atbildību par tīmekļa vietnes/lietotnes
nepieejamību vai jebkuriem sarežģījumiem lejupielādējot pakalpojumus vai saturu vai
grūtībām tiem piekļūt.
Pakalpojumi var nebūt pieejami, veicot uzturēšanas darbus, instalējot atjauninājumus
un veicot izmaiņas. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par pakalpojumu piekļuves
traucējumiem, kas radušies no uzturēšanas, atjauninājumu instalēšanas vai izmaiņu
veikšanas visos vai daļā pakalpojumu.
Mēs paturam tiesības saskaņā ar tiesību aktiem mainīt, atlikt, pārtraukt vai apturēt
piekļuvi visai vai daļai tīmekļa vietnes/lietotnes, tostarp saturam vai pakalpojumiem,
nebrīdinot par to iepriekš. Tādēļ mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par

tīmekļa vietnes/lietotnes nepieejamību. Turklāt mēs paturam tiesības īslaicīgi vai
pastāvīgi pārtraukt piekļuvi tīmekļa vietnei/lietotnei, it īpaši, ja tiek pārtraukta ar tīmekļa
vietni/lietotni saistītā darbība vai sākts kolektīvās maksātnespējas process.
Ja mūs sauc pie atbildības par zaudējumiem, kas nav šeit norādīti, mūsu atbildība
attiecas tikai uz apstiprinātiem un faktiski esošiem tiešajiem zaudējumiem.

6. Privātuma politika
Mums ir svarīgi aizsargāt jūsu datus. Līdz ar to aicinām jūs izlasīt turpinājumā
izklāstītos noteikumus. Ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības
speciālistu, rakstot uz privacy@groupeseb.com.
Jūsu datu apstrādes metode var mainīties atkarībā no tā, vai datus iegūst ar tīmekļa
vietnes vai lietotnes starpniecību. Lai uzzinātu, kurš ir jūsu izmantotās tīmekļa vietnes/
lietotnes personas datu pārzinis, lūdzu, izlasiet Juridisko paziņojumu.
Kādus datus mēs iegūstam?
Atkarībā no jūsu izmantotās tīmekļa vietnes/lietotnes, mēs iegūstam dažādu veidu
datus:
TĪMEKĻA VIETNES
•

Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa
numurs)

•

Mājsaimniecības informācija (piemēram, cilvēku skaits mājsaimniecībā, bērnu
skaits, ģimenes stāvoklis)

•

Pierakstīšanās dati, sīkfaili, tehniskā informācija

•

Anonīmie dati

LIETOTNES
Lietotnes, kas veltītas kulinārijas mākslai (Actifry, Cookeo / COOK4Me, Companion /
Prep&Cook, Smart&Tasty, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups
Espresso, Latte Smart, Cake Factory)
•

Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa
numurs)

•

Mājsaimniecības informācija (piemēram, cilvēku skaits mājsaimniecībā, bērnu
skaits, ģimenes stāvoklis)

•

Informācija par jūsu kulinārijas izvēlēm

•

Pierakstīšanās dati, sīkfaili, tehniskā informācija

•

Anonīmie dati

Sadzīves tehnikas lietotnes (My Smart Force, Pure Air)
•

Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa
numurs)

•

Mājsaimniecības informācija (piemēram, cilvēku skaits mājsaimniecībā, bērnu
skaits, ģimenes stāvoklis, mājdzīvnieki)

•

Pierakstīšanās dati, sīkfaili, tehniskā informācija

•

Anonīmie dati

•

Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati (tikai Pure Air lietotnes nolūkos)

Personīgās higiēnas lietotnes (Body Partner)
•

Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa
numurs)

•

Mājsaimniecības informācija (piemēram, cilvēku skaits mājsaimniecībā, bērnu
skaits, ģimenes stāvoklis)

•

Pierakstīšanās dati, sīkfaili, tehniskā informācija

•

Labklājības dati (augums, svars, ķermeņa izmēri)

•

Anonīmie dati

Vai šo datu sniegšana ir obligāta?
Jūs varat izmantot tīmekļa vietnes/lietotnes, neatklājot savu identitāti un nenosūtot
mums datus. Taču noteikti pakalpojumi un iespējas ir pieejamas tikai tiem lietotājiem,
kuri ir izveidojuši kontu. Turklāt noteiktu datu sniegšana ir nepieciešama, pamatojoties
uz piemērojamajiem tiesību aktiem un līguma prasībām. Mēs vienmēr apstrādājam
jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.
Apstrādes pamatojums
•

Jūs brīvprātīgi piekrītat jūsu personas datu apstrādei.

•

Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, pamatojoties uz mūsu līgumā
noteiktajiem pienākumiem.

•

Likumā noteikts, ka mums jāiegūst dati.

•

Mēs apstrādājam datus saistībā ar mūsu leģitīmām interesēm, lai turpinātu
uzlabot mūsu sniegtos pakalpojumus.

Obligāti sniedzamie dati iegūšanas laikā tiek atbilstoši atzīmēti. Cita informācija
sniedzama pēc izvēles.
Ja nesniegsiet obligāti nepieciešamos datus, jūs nevarēsiet:
•

iegūt piekļuvi visiem vai daļai pakalpojumu, izmantojot tīmekļa vietni vai lietotni;

•

saņemt mūsu piedāvātos produktus vai pakalpojumus.

Turklāt, pieslēdzoties tīmekļa vietnei vai lietotnei ar ārēja pakalpojuma sniedzēja
palīdzību, it īpaši sociālās tīklošanas vietni, jūs mums sniedzat atļauju saskaņā ar
Lietošanas noteikumiem iegūt un apstrādāt datus, ko esat atzīmējis kā publiskus, kas ir
daļa no minētā ārējā pakalpojuma. Līdz ar to mēs varam izmantot iepriekšminētos
datus, lai papildinātu informāciju, kuru esam saņēmuši no jums tiešā veidā.

Kādiem mērķiem mēs iegūstam datus?

Iegūtie dati

Mērķi

Apstrādes pamatojums

Identifikācijas dati

Lai izveidotu jums lietotāja

Jūsu personas datu

Pierakstīšanās dati,

kontu un pierakstīšanās

apstrāde ir nepieciešama,

sīkfaili, tehniskā

informāciju, ja jums jau ir

pamatojoties uz mūsu

informācija

konts citā tīmekļa vietnē

līgumā noteiktajiem

vai lietotnē, kas saistīts ar

pienākumiem.

to pašu zīmolu vai citu
SEB grupas zīmolu.
Papildu informāciju skatīt
integrēto kontu sadaļā.
Identifikācijas dati

Lai izmantotu informāciju

Jūs brīvprātīgi piekrītat

Pierakstīšanās dati,

par jūsu paradumiem,

jūsu personas datu

sīkfaili, tehniskā

ieražām un izturēšano ar

apstrādei.

informācija

mērķi sniegt jums

Informācija par jūsu

personalizētu informāciju

kulinārijas izvēlēm

un piedāvājumus, šajā

Mājsaimniecības

sakarā ņemot vērā jūsu

informācija

izvēles.

Labklājības dati
Ģeogrāfiskās atrašanās

Lai sniegtu jums

Jūs brīvprātīgi piekrītat

vietas dati

informāciju vai

jūsu personas datu

pakalpojumus atbilstoši

apstrādei.

jūsu atrašanās vietai.
Identifikācijas dati

Lai atbildētu uz jūsu

Mēs apstrādājam datus

vaicājumiem un

saistībā ar mūsu leģitīmām

meklējumiem par mūsu

interesēm, lai turpinātu

piedāvātajiem produktiem

uzlabot mūsu sniegtos

un pakalpojumiem.

pakalpojumus.

Identifikācijas dati

Lai pārvaldītu jūsu

Jūsu personas datu

pasūtījumus, kas iesniegti

apstrāde ir nepieciešama,

tīmekļa vietnēs/lietotnēs, it

pamatojoties uz mūsu

īpaši – nosūtītu un

līgumā noteiktajiem

izsekotu pasūtītās preces,

pienākumiem.

izrakstītu rēķinus un
izskatītu sūdzības.
Pierakstīšanās dati,

Lai sniegtu jums

Jūs brīvprātīgi piekrītat

sīkfaili, tehniskā

personalizētu saturu un

jūsu personas datu

informācija

piedāvājumus, izmantojot

apstrādei.

tīmekļa vietni/lietotni, kas
jums varētu interesēt,
pamatojoties uz sīkfailu
sniegto informāciju. Jūs
jebkurā laikā varat
pārvaldīt katra sīkfaila
instalēšanu, noklikšķinot uz
hipersaites tīmekļa vietnes
katrā lapā/lietotnes izvēlnē.
Identifikācijas dati

Lai ļautu jums brīvprātīgi

Jūs brīvprātīgi piekrītat

piedalīties aptaujās,

jūsu personas datu

pētījumos un testos, kas

apstrādei.

saistīti ar mūsu produktiem
un pakalpojumiem.

Identifikācijas dati

Lai ļautu jums brīvprātīgi

Jūsu personas datu

piedalīties spēlēs un

apstrāde ir nepieciešama,

viktorīnās, kā arī saņemtu

pamatojoties uz mūsu

atmaksas un

līgumā noteiktajiem

sponsorēšanas

pienākumiem.

piedāvājumus tīmekļa
vietnē/lietotnē.
Pierakstīšanās dati,

Lai labāk saprastu, kā jūs

Jūs brīvprātīgi piekrītat

sīkfaili, tehniskā

izmantojat mūsu tīmekļa

jūsu personas datu

informācija

vietnes/lietotnes, un

apstrādei.

uzlabotu to funkcijas,
izmantojot sīkfailus un
līdzīgas tehnoloģijas.
Papildu informāciju skatiet
sadaļā par sīkfailiem.

Anonīmie dati

Lai veiktu tirgus tendenču

Mēs apstrādājam datus

pētījumus un analīzi ar

saistībā ar mūsu leģitīmām

mērķi attīstīt mūsu

interesēm, lai turpinātu

produktus un

uzlabot mūsu sniegtos

pakalpojumus. Mūsu

pakalpojumus.

iegūtie dati neļauj jūs
identificēt. Šie dati tiek
apstrādāti apkopotā veidā,
un tas nozīmē, ka tie
neļauj identificēt atsevišķus
lietotājus un tos var
apvienot ar citiem
apkopotajiem datiem, kas
attiecas uz citiem
lietotājiem, kā arī datiem,
kurus ieguvuši citi grupas
uzņēmumi.
Identifikācijas dati

Identifikācijas dati

Lai pārvaldītu jūsu

Jūs brīvprātīgi piekrītat

reģistrāciju pasta sūtījumu

jūsu personas datu

(biļetena) sarakstā.

apstrādei.

Lai ļautu jums kopīgot

Jūs brīvprātīgi piekrītat

informāciju no mūsu

jūsu personas datu

tīmekļa vietnes/lietotnes, e- apstrādei.
pastā vai sociālajos
medijos. Vairāk par iespēju
kopīgot informāciju,
izmantojot sociālos medijus
skatiet sadaļā par
sīkfailiem.

Identifikācijas dati

Lai ļautu jums pievienot

Jūs brīvprātīgi piekrītat

komentārus un viedokļus

jūsu personas datu

mūsu tīmekļa vietnēs/

apstrādei.

lietotnēs.
Kas ir integrētais konts?
Mēs jums piedāvājam unikālu un vienkāršotu risinājumu.
Izveidojot kontu tīmekļa vietnē vai lietotnē, kas pieder kādam no SEB grupas zīmoliem,
jūsu varat izmantot to pašu kontu, lai pierakstītos arī citās tīmekļa vietnēs vai lietotnēs,
kas pieder tam pašam vai citam SEB grupas zīmolam.
Turklāt, pirmoreiz izveidojot lietotāja kontu SEB grupas tīmekļa vietnē vai lietotnē, lai
palīdzētu jums veikt šo darbību, mēs varam izmantot datus, kurus jūs bijāt nosūtījis
pirms konta izveidošanas. Piemēram, iespējams, sniedzāt mums noteiktus datus,
sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pārdošanas kampaņas laikā vai pierakstoties uz
biļetenu par kādu no SEB grupas zīmoliem.
Tas nozīmē, ka būs vieglāk reģistrēties, jo jums nebūs atkārtoti jāievada iepriekš
sniegtā informācija.
Integrēto kontu iespējams izmantot, lai pārvaldītu jūsu datus, informētu par jūsu
vēlmēm un mārketinga izvēlēm un veiktu citas darbības vienā vietā, proti, klienta
tīmekļa vietnē saistībā ar visiem zīmoliem, ko izmantojat.
Integrēts konts attiecas uz turpinājumā norādītajiem zīmoliem, kas pieder SEB grupai:
TEFAL (vai T-FAL atkarībā no valsts), ROWENTA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB,
EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO,
MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR.

Kurš var piekļūt jūsu datiem?
Jūsu dati tiek kopīgoti tikai nepieciešamības gadījumā un tikai turpinājumā
norādītajiem:
•

mūsu partneru uzņēmumiem – tikai ar jūsu piekrišanu;

•

mūsu piegādātājiem – lai sasniegtu iepriekš izklāstītos mērķus un veiktu mūsu
vārdā noteiktas darbības (tostarp sniegtu tirdzniecības atbalstu, veiktu tirgus
izpēti, apkalpotu klientus, pārvaldītu kontus, piegādātu produktus vai
pakalpojumus gan tagad, gan nākotnē, organizētu balvas, konkursus un akcijas);

•

mūsu pakalpojumu sniedzējam PowerReviews Inc., kas atrodas Amerikas
Savienotajās Valstīs – lai pārvaldītu viedokļus. PowerReviews piekļūs jūsu
datiem, kurus sniedzat, publicējot viedokli. Datu nodošana iepriekšminētajam
uzņēmumam ir balstīta uz principiem, kas saistīti ar PowerReviews dalību
Privātuma aizsardzības programmā.

•

mūsu uzņēmuma pircējam – ja mūsu uzņēmumu iegādājas cits nodibinājums;

•

trešajām pusēm – ja to atļauj vai pieprasa likums vai tiesas rīkojums vai tas
nepieciešams saistībā ar izmeklēšanu vai tiesvedības procesu attiecīgajā valstī
vai ārzemēs.

Saskaņā ar noteikumiem (it īpaši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.
punktu un iepriekšminēto noteikumu 48. pantu) mums ir tiesības nosūtīt jūsu datus SEB
grupas uzņēmumiem iekšējiem administratīviem mērķiem.
Ja dati saskaņā ar iepriekšminētajiem principiem tiek nosūtīti uz valsti, kas neatrodas
Eiropas Savienībā, mēs veiksim attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja jūs atrodaties ārpus ES, jūsu dati tiks
nosūtīti uz ES un apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas
noteikumiem.

Cik ilgi mēs uzglabājam datus?

Jūsu dati tiek uzglabāti, kamēr starp mums pastāv darījumu attiecības un kamēr ir
nepieciešams sasniegt Lietošanas noteikumos izklāstītos mērķus. Pēc iepriekšminētā
perioda mēs jūsu datus uzglabāsim tikai tādā mērā, kā pieprasīts tiesību aktos un
nepieciešams, lai pierādītu noteiktas tiesības vai līgumsaistības.
Jūsu tiesības saistībā ar datiem
Kādas ir jūsu tiesības?
Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, jums ir šādas tiesības:
Tiesības piekļūt datiem - Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi visiem vai daļai jūsu datu.
Tiesības labot datus - Jums ir tiesības pieprasīt izlabot visus vai daļu jūsu datus, kas
ir nepareizi vai novecojuši.
Tiesības dzēst datus - Jums ir tiesības pieprasīt dzēst visus vai daļu jūsu datus, it
īpaši gadījumā, ja dati vairs nav nepieciešami to mērķu sasniegšanai, kādēļ tie tika
iegūti, vai ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei.
Tiesības iebilst - Jūs jebkurā laikā varat iebilst jūsu datu apstrādei mūsu leģitīmo
interešu nolūkā. Norādām, ka varam turpināt apstrādāt jūsu datus, neņemot vērā jūsu
iebildumus, ja pastāv leģitīmi un svarīgāki iemesli, kādēļ jūsu dati ir jāapstrādā, vai arī
noteikt, aizstāvēt vai iestāties par noteiktām tiesībām.
Tiesības ierobežot apstrādi - Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi
(tikai uzglabāt bez apstrādes) šādos gadījumos:
1) laika periodā, kas nepieciešams jūsu datu pareizības pārbaudei pēc tam, kad esat
izteicis šaubas par to pareizību;
2) ja uzskatāt, ka jūsu datu apstrāde ir prettiesiska, un pieprasāt, ka dati nevis jādzēš,
bet to lietošana jāierobežo;

3) ja mums vairs nevajag apstrādāt jūsu datus, taču jums tie nepieciešami, lai noteiktu,
aizstāvētu vai iestātos par savām tiesībām;
4) ja jūs iebilstat pret jūsu datu apstrādi un vēlaties to ierobežot, kamēr tiek veikta
pārbaude par to, vai mūsu leģitīmās intereses ataisno veikt šo datu apstrādi.
Tiesības pārvietot datus - Ja jūs esat sniedzis piekrišanu iegūt jūsu datus vai ja jūsu
dati nepieciešami līguma izpildei, jums ir tiesības pieprasīt jūsu datu nosūtīšanu
trešajām pusēm.
Tiesības atsaukt piekrišanu - Ja apstrādei nepieciešama jūsu piekrišana (), jūs
jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu.
Tiesības rīkoties ar jūsu datiem pēc jūsu nāves - Jums ir arī tiesības nosūtīt mums
instrukcijas par to, kā rīkoties ar jūsu datiem jūsu nāves gadījumā.
•

Kā izmantot jūsu tiesības
Jūs varat izmantot iepriekš aprakstītās tiesības, noklikšķinot uz datu pārvaldības
saites jūsu klienta lapā, tieši apmeklējot “Kontaktu” lapu vai sazinoties ar mūsu
klientu atbalsta dienestu, zvanot pa tālruņa numuru, kas norādīts tīmekļa vietnē
vai lietotnē.
Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē.

•

Jūsu mārketinga izvēles
Saskaņā ar jūsu veiktajām izvēlēm jūs varat saņemt pastā, e-pastā, teksta
īsziņās, aktīvos paziņojumos vai no mūsu partneriem veicināšanas materiālus
vai komerciālus piedāvājumus, kuri var jums interesēt, pamatojoties uz jūsu
profilā esošo informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas piedāvāti viena
vai vairāku SEB grupas zīmolu tīmekļa vietnēs un lietotnēs.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no iepriekšminētajiem mārketinga ziņojumiem,
izmantojot īpašu ziņojumu aktivizācijas saiti pašā ziņojumā vai viedtālruņa/
planšetdatora iestatījumos vai pierakstoties savā klienta lapā.

7. Sīkfaili
Sīkfailu pārvaldība
Izmantojot tīmekļa vietni/lietotni, jūsu iekārtā var tikt instalēti sīkfaili (it īpaši datorā,
planšetdatorā vai viedtālrunī).
Mēs izmantojam sīkfailus tikai ar skaidru un nepārprotamu iepriekšēju piekrišanu, kas
tiek sniegta pirms sīkfailu instalēšanas jūsu iekārtā. Jūsu piekrišana tiek iegūta ar
paziņojuma joslas starpniecību, skaidri un nepārprotami informējot jūs par sīkfailu
izmantošanas nolūkiem un kā iebilst pret to izmantošanu.
Izmantojot tīmekļa vietni/lietotni, jūs piekrītat izmantot sīkfailus saskaņā ar šeit
izklāstītajiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat sīkfailu lietošanai, varat tos atspējot tādā
veidā, kā aprakstīts sadaļā “Kā atspējot izvēles sīkfailus?”.
Kas ir sīkfaili?
Sīkfaili ir teksta faili, kas ļauj identificēt jūs kā klientu un uzglabāt informāciju par jūsu
izvēlēm (piemēram, izvēlēto valodu) un tehnisko informāciju (arī klikšķu secības datus).
Mēs varam izmantot arī tīmekļa atzīmes, sauktas arī par “pikseļu atzīmēm” vai
“tīmekļa bāksignāliem”, un citas tehnoloģijas, lai izpētītu, kā jūs izmantojat tīmekļa
vietni/lietotni, un identificētu tās lapas, kuras apmeklējat mūsu tīmekļa vietnē/lietotnē.

Kādus sīkfailus mēs izmantojam?
Mēs izmantojam dažādu veidu sīkfailus kā daļu no tīmekļa vietnes/lietotnes.
Svarīgākie sīkfaili
“Svarīgākie” sīkfaili ļauj jums piekļūt tīmekļa vietnes/lietotnes pamata funkcijām. Jūs
varat izdzēst šos failus, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, taču tādā gadījumā
nevarēsiet pilnībā izmantot tīmekļa vietni/lietotni.
Izvēles sīkfaili
“Pielāgošanas” sīkfaili nav nepieciešami, taču tie ievērojami atvieglo tīmekļa vietnes/
lietotnes izmantošanu un palielina lietotājam tās funkcionalitāti.
“Analītiskie” sīkfaili ļauj mums analizēt tīkla satiksmi, tendences, izmantošanas
šablonus un identificēt tīmekļa vietnē/lietotnē notikušās kļūdas. Tas mums ļauj uzlabot
funkcionalitāti, kā arī tīmekļa vietnes/lietotnes noformējumu un saturu, lai apmierinātu
jūsu gaidas.
“Reklāmas” sīkfaili tiek izmantoti, lai atainotu reklāmas, kas atbilst jūsu interesēm. Šīs
reklāmas parādīsies mūsu tīmekļa vietnē, kā arī tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā. Ja
atspējosiet reklāmas sīkfailus, saņemsiet tīmekļa vietnē/lietotnē un tīmekļa lapās tikai
nepersonalizētas reklāmas.
“Sociālie” sīkfaili ļauj jums kopīgot tīmekļa vietnes saturu ar draugiem, noklikšķinot uz
kādas no kopīgošanas pogām. Tas īpaši attiecas uz sociālo tīmekļu vietnēm Facebook
un Twitter. Tādejādi, sociālo mediju operatori glabā jūsu iekārtās sīkfailus, lai iegūtu
informāciju par to, kā izmantojat šos pakalpojumus.
Kā atspējot izvēles sīkfailus?

Kad pirmoreiz apmeklēsiet tīmekļa vietni/lietotni, parādīsies paziņojumu josla, kas
informēs jūs par sīkfailu izmantošanu. Jūs tad varēsiet pieņemt lēmumu par savām
izvēlēm šajā sakarā. Šos failus instalē tikai ar jūsu piekrišanu, kuru sniedzat, turpinot
lietot tīmekļa vietni/lietotni.
Jūs jebkurā laikā varat pārvaldīt katra sīkfaila instalēšanu, noklikšķinot uz hipersaites
tīmekļa vietnes katrā lapā/lietotnes izvēlnē.

8. Piemērojamie tiesību akti un tiesas jurisdikcija
1) Ja jūs dzīvojat ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm: šie Lietošanas noteikumi ir
pakļauti jūsu dzīvesvietas tiesību aktiem. Visi strīdi tiek risināti attiecīgajās tiesās, ja
izsmeltas mierīga izlīguma iespējas.
2) Ja jūs dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs:
a) Obligāts tiesvedības process šķīrējtiesā. Šo Lietošanas noteikumu puses
piekrīt, ka visi strīdi un prasības, kurus nevar izšķirt neformālā veidā un kuri ir
jebkādā veidā saistīti ar jūsu pirkumu, mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, mūsu
tīmekļa vietni vai lietotni, kā arī šiem Lietošanas noteikumiem vai arī izriet no
iepriekšminētā, tiks izskatīti tikai obligātā šķīrējtiesas procesā. Neskatoties uz
iepriekšminēto, strīdus un prasības, kas saistīti ar patenta tiesībām,
autortiesībām, preču zīmju aizsardzības tiesībām, tirdzniecības noslēpumiem,
privātuma tiesībām vai attēlu tiesībām neskata šķīrējtiesas procesā. Šādā
gadījumā puses piekrīt, ka šie strīdi tiek skatīti tikai valsts vai Eseksas apgabala
federālajā tiesā (Ņūdžersijā). Puses piekrīt, ka šīm tiesām ir vietēja un vispārēja
jurisdikcija. Puses piekrīt un apstiprina, ka šķīrējtiesas procesiem saskaņā ar
šiem Lietošanas noteikumiem tiek piemēroti Federālās šķīrējtiesas likuma

noteikumi, kā arī federālās šķīrējtiesas normas (neskatoties uz jebkādām citām
atrunām piemērojamos tiesību aktos).
Šķīrējtiesas procesu saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem veic Amerikas
Šķīrējtiesu asociācija (AŠA). Prasībām līdz 75 000,00 USD (neieskaitot
juridiskās palīdzības izmaksas, citas izmaksas un jebkādus sodus un zaudējumu
atlīdzības) piemēro Patērētāju šķīrējtiesas noteikumus, savukārt prasībām, kas
pārsniedz 75 000,00 USD, piemēro Komerciālie šķīrējtiesas noteikumi. AŠA
noteikumi pieejami šeit: https://www.adr.org.
Pieteikums par šķīrējtiesas procesa ierosināšanu jāiesniedz šajā adresē:
Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th floor
Pitsburga, PA 15219-1410
Kam: Vendelīnai Ņūtonei (Wendelynne Newton)
b) Atsacīšanās no tiesībām piedalīties kolektīvo prasību tiesas procesos: JA
VIEN TIESĪBU AKTOS NAV NORĀDĪTS CITĀDI, ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESS
TIEK ĪSTENOTS INDIVIDUĀLI. NAV ATĻAUTS VEIKT KOLEKTĪVĀS
TIESVEDĪBAS PROCESUS VAI PIETEIKT PRASĪBAS CITU VĀRDĀ.
Strīdus nevar apvienot vienā procesā, ja vien puses par to nevienojas
rakstveidā. Šķīrējtiesas spriedumiem un lēmumiem nav res judicata spēka
attiecībā uz jebkurām prasībām par cilvēkiem, kas nav šķīrējtiesas procesā
iesaistītās puses.
Ja šīs sadaļas noteikumi ir zaudējuši spēku, kolektīvo tiesvedību var īstenot tikai
kompetentā vispārējā tiesā bez zvērināto piedalīšanās, un ne šķīrējtiesā.
c) Atteikšanās no tiesībām, tostarp tiesībām uz zvērināto tiesu Nododot prasību
šķīrējtiesai, puses apstiprina un piekrīt, ka to strīdus neizskatīs citas tiesvedības
institūcijas, tostarp tiesa vai administratīvā tiesa. Šķīrējtiesas noteikumi ir
atšķirīgi: nav tiesneša vai zvērināto, turklāt ir ļoti ierobežotas iespējas pārsūdzēt
šķīrējtiesnešu lēmumus. MĒS AR ŠO PIEKRĪTAM, KA NEATKARĪGI NO TĀ, VAI

STRĪDS TIKS SKATĪTS ŠĶĪRĒJTIESĀ VAI TIESĀ, PUSES ATSAKĀS NO
TIESĪBĀM UZ ZVĒRINĀTO TIESU.

