
MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKA – ATJAUNINĀTA 2018. GADA MAIJĀ 
 
AS "Mega Baltic" apņemas ievērot un aizsargāt Jūsu personas datus un privātumu. 
Privātuma politika atspoguļo klientu datu apstrādes praksi uzņēmējdarbības vajadzībām. 
Ja esat uzņēmums vai organizācija, paziņojumā norādītā informācija attiecas uz Jums, ciktāl mūsu uzņēmums, 
izpildot līgumus, var apstrādāt Jūsu darbinieku personas datus, kurus Jūs pilnvarojat. 
Veltiet laiku, lai pārskatītu šo dokumentu. Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums: 
marketing@megabaltic.lt  
Politika tiks atjaunināta. Lūdzam to periodiski pārskatīt. 
 

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APKOPOJAM UN KĀ MĒS TOS PIELIETOSIM 
  
NEPIECIEŠAMIE DATI 
AS "MEGA BALTIC" ir revidents datiem, ko Jūs mums sniedzat. Mēs apkopojam pamata personas datus par Jums; 
Jūsu vārds, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma adrese, uzņēmuma tālruņa numurs, uzņēmuma e-pasta adrese. 
Kā arī mēs apkopojam datus par to, kuri no mūsu pakalpojumiem Jūs interesē. 
  
KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS TO DARAM 
Mēs apstrādājam Jūsu personisko informāciju šādiem galvenajiem mērķiem: 
• Produktu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas līgumu slēgšana un izpilde. 
• Tiešais mārketings. 
• Komunikācija. Mēs cenšamies atbildēt uz Jūsu jautājumiem un pakalpojumu pieprasījumiem, lai saņemtu Jūsu 
atsauksmes; nosūtīt svarīgus ziņojumus, piemēram, par šo politiku vai citiem dokumentu grozījumiem; nosūtīt 
tehniskos paziņojumus, atjauninājumus, brīdinājumus par drošību, atbalstu utt. 
• Informācija ir nepieciešama, lai izpildītu Jūsu pieprasījumu vai ļautu mums nodrošināt vairāk personalizētu 
pakalpojumu (piemēram, atjauninot jaunāko informāciju par produktiem un aktualitātēm).  
 
INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS VEIDI 
Mēs savācam Jūsu personisko informāciju vairākos veidos: 
• Kad Jūs iegādājieties mūsu preces 
• Kad Jūs preci piegādājiet mums 
• Mēs to apkopojam, kad reģistrējat informāciju vai pieprasījumu www.megabaltic.lt vai www.aleodrinks.eu 
• Mēs arī apkopojam informāciju, kas precizē mūsu produktu vai pakalpojumu sniegšanas pazīmes vai 
automātiski izveidoto apmeklētāju statistiku. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Sīkfailu izmantošana". 
• Kad esat to nodevis trešajai personai un devis atļauju nodot savu informāciju mums. 
  
MŪSU MĀRKETINGS 
Pēc nepieciešamības, ar Jūsu piekrišanu, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums informāciju par 
mūsu darbu vai mūsu veiktajām darbībām, kuras esat pieprasījis vai gaidījis. 
Mēs apstrādājam Jūsu datus arī tad, ja tas ir mūsu likumīgās interesēs, un ja šīs intereses nepārkāpj Jūsu tiesības. 
Šīs likumīgās intereses ietver informācijas sniegšanu par gaidāmajiem pasākumiem un izstādēm, kas attiecas uz 
Jūsu uzņēmumu. Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļā "Likumīgās intereses". 
 
SĪKFAILU IZMANTOŠANA 
Sīkdatnes izmanto vietnēs www.megabaltic.lt/ un www.aleodrinks.eu/, kur apmeklētājiem tiek dota pieeja 
uzņēmuma produktiem, pakalpojumiem un informācijai, kas saistīta ar uzņēmuma darbību. 
Sīkfails ir maza teksta fails, kuru lietotājs lejupielādē ierīcē, pārlūkojot noteiktas vietnes. 
Sīkfaili ļauj vietnēm atpazīt lietotāja ierīci un palīdz Jums atcerēties savas opcijas (piemēram, vēlamo valodu), 
tāpēc Jums nevajag atkārtoti izvēlēties iestatījumus ikreiz, kad pārlūkojat vietni no konkrētas ierīces. Lielākā daļa 
populāro tīmekļa vietņu izmanto sīkfailus. 
Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties pieņemt sīkfailus. Ja Jūs nepiekrītat, varat mainīt tīmekļa pārlūkprogrammas 
iestatījumus un izslēgt visus sīkfailus vai ieslēgt / izslēgt sīkfailus kurus izvēlaties. Tomēr paturiet prātā, ka dažos 
gadījumos tas var palēnināt pārlūkošanu tīmeklī, ierobežot noteiktu tīmekļa vietņu funkcionalitāti vai bloķēt 
piekļuvi vietnei. Plašāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama vietnē www.AllAboutCookies.org vai 
www.google.com/privacy_ads.html.  
Sīkdatnes, kuras mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnēs: 
www.aleodrinks.eu:  
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Google Analytics - šīs sīkdatnes savāc anonīmu informāciju par lapām, kuras Jūs apmeklējat, cik ilgi tur 
uzturieties. Tādā veidā mēs noskaidrosim, kāda informācija visvairāk atbilst mūsu tīmekļa apmeklētājiem. 
pll_language - kad apmeklētājs mājas lapā izvēlas valodu, nākamajā reizē, kad viņš atgriežas vietnē, valoda būs 
tāda pati. 
www.megabaltic.lt:  
Google Analytics - šīs sīkdatnes savāc anonīmu informāciju par lapām, kuras Jūs apmeklējat, cik ilgi tur 
uzturieties. Tādā veidā mēs noskaidrosim, kāda informācija visvairāk atbilst mūsu tīmekļa apmeklētājiem. 
pll_language - kad apmeklētājs mājas lapā izvēlas valodu, nākamajā reizē, kad viņš atgriežas vietnē, valoda būs 
tāda pati. 
 
INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM 
Mēs izpaužam informāciju trešajām personām vai privātpersonām, tikai gadījumā, ja tam ir likumīgs 
pamatojums; nacionālās drošības, nodokļu un kriminālizmeklēšanas vajadzībām un šādiem dokumentiem: 
• Ja esat piekritis, ka mēs to varam darīt. 
• Ja mēs vadām projektu kopā ar citām nosauktajām organizācijām, Jūsu dati var būt jādala. Mēs paskaidrosim, 
kas notiks ar Jūsu datiem reģistrējoties. 
Mēs nekad nepārdosim un neizīrēsim Jūsu personisko informāciju citām organizācijām. 
  
INFORMĀCIJAS UZGLABĀŠANAS LAIKS 
Mēs turpināsim turēt klientu informāciju (tie, kas ir noslēguši līgumu ar mums), ja vien mums nav pieprasīts 
izdzēst Jūsu ierakstu. Visi pārējie kontakti paliek mūsu datu bāzē 8 gadus no šīs politikas dienas (2018. gada 
maijs), pēc kura mēs Jums nosūtīsim e-pastu, lai pārbaudītu, vai vēlaties turpināt saņemt informāciju no mums. 
  
JŪS VARAT PĀRTRAUKT SAŅEMT MŪSU E-PASTU JEBKURĀ LAIKĀ: 
Sazinieties ar biuras@megabaltic.lt vai info@aleodrinks.eu un lūdziet to noņemt no mūsu datu bāzes. 
  
MŪSU LIKUMĪGĀS INTERESES 
 Plaši runājot, likumīgās intereses nozīmē, ka mēs varam apstrādāt Jūsu personīgo informāciju, ja: 
• Mums ir īsts un likumīgs iemesls, un mēs nekaitējam nevienai no Jūsu tiesībām un interesēm. 
Mēs rūpīgi izskatīsim un līdzsvarosim potenciālo ietekmi uz Jums un Jūsu tiesībām, pirms sazināties ar Jums pa 
e-pastu, kas attiecas uz mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm, lai veicinātu mūsu pasākumus un 
izstādes pārtikas un dzērienu nozarē. 
Mēs izmantojam likumīgās intereses kā mūsu tiešā mārketinga pieeju. 
Tālāk ir daži piemēri par to, kad un kāpēc mēs izmantosim savas likumīgās intereses kā pieeju mūsu jauno un 
esošo produktu un izstāžu tirdzniecībai. 
• Vienīgie personiskie dati, kas mums nepieciešami no personas, ir viņu darba devēja nosaukums un adrese; 
telefona numurs; e-pasta adrese un informācija par viņu darījumiem ar mums kā viņu darba devēja pārstāvi. 
• Šī informācija tiek uzglabāta izmantošanai uzņēmējdarbībā, lai veiktu uzņēmējdarbības mārketingu un izplatītu 
attiecīgo nozares informāciju. 
• Mūsu interesēs ir uzņēmums, nevis persona, ko nodarbina attiecīgais uzņēmums, kas nosaka mūsu 
nepieciešamību atvērtai komunikācijai. 
• Mēs nosūtīsim e-pasta mārketingu, kurā būs detalizēti aprakstīti notikumi un izstādes, jo mēs esam 
identificējuši, ka Jūsu uzņēmums var būt ieinteresēts saņemt šādu informāciju. 
• Mēs nodrošināsim, ka mūsu mārketings ir piemērots Jums, pielāgots Jūsu biznesa interesēm. 
• Mēs sazināsimies ar Jums tikai biznesa nolūkos. 
  
JŪSU INTERESES UN TIESĪBAS 
Kad mēs apstrādājam Jūsu personisko informāciju par mūsu likumīgajām interesēm, mēs apsvērsim un 
līdzsvarosim iespējamo ietekmi uz Jums un Jūsu tiesībām saistībā ar datu aizsardzību un citiem atbilstošiem 
likumiem. Mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses nepārkāpj Jūsu intereses - mēs neizmantosim Jūsu 
personas datus darbībām, kuru ietekme uz Jūsu interesēm ir pārāk liela (ja vien mums nav Jūsu piekrišanas). 
Jaunie datu aizsardzības likumi, sākot ar 2018. gada maiju, dod ikvienam vairākas ļoti svarīgas tiesības. Tās ir: 
• Pārredzamība, kā mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju (tiesības būt informētam). 
• Pieprasīt informācijas kopiju, kas mums pieder par Jums, kura Jums tiks izsniegta viena mēneša laikā (piekļuves 
tiesības). 
• Atjaunot vai labot informāciju, kas mums pieder, ja tā ir nepareiza (tiesības labot). 
• Vērsties pie mums ar lūgumu pārtraukt izmantot Jūsu informāciju (tiesības ierobežot apstrādi). 

http://www.megabaltic.lt/


• Vērsties pie mums ar lūgumu noņemt Jūsu personisko informāciju no mūsu ierakstiem (tiesības būt par 
"aizmirstu"). 
• Iebilst par mērķi apstrādāt Jūsu informāciju mārketinga nolūkos (tiesības apstrīdēt). 
• Iegūt un atkārtoti izmantot savus personas datus saviem mērķiem (tiesības uz datu pārnesamību). 
• Netiks pieņemts lēmums, ja tas pamatojas uz automatizētu apstrādi (automatizētu lēmumu pieņemšanu un 
profilēšanu). 
 
Jebkurš pieprasīJums vai norādīJums, kas attiecas uz personas datu apstrādi, Jums jāveic vienā no šiem veidiem: 
• iesniegt šādu pieprasījumu vai norādījumu mums uz adresi: Naugarduko iela 100, LT-03160 Viļņa, Lietuva 
• nosūtot šādu pieteikumu vai norādījumu uz e-pasta adresi marketing@megabaltic.lt no iepriekš iesniegtas e-
pasta adreses. 
Saņemot šādu pieprasījumu vai norādījumu, mēs atbildēsim 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, un mēs vai nu 
pieņemsim, vai noraidīsim pieprasījumā norādītās darbības. Uz Jūsu pieprasījumu atbildēs rakstiski. 
Ja uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrāde neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, Jums ir tiesības sazināties 
ar Valsts Datu Aizsardzības Inspekciju (www.ada.lt). 
 


