Sīkāka informācija par to, kā mēs veicam jūsu personas datu apstrādi
Šeit ir sīkāk aprakstīti gan jūsu personas datu apstrādes nolūki, gan tas, kādus personas datus
mēs apstrādājam un cik ilgi tas notiek. Ņemiet vērā, ka tabulas pēdējā slejā ir norādīts tikai
laikposms, kādā mēs apstrādājam datus tajā pašā rindā norādītajā nolūkā. Tie paši dati var
tikt saglabāti ilgāk, lai izmantotu tos citā nolūkā.
Trešajā slejā ir norādīts arī ar personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums saskaņā ar ES
Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).
Kad jūs sākat veikt pie mums pirkumu, taču to nepabeidzat
Kādā nolūkā mēs
veicam jūsu personas
datu apstrādi?

Kādi personas dati
tiek apstrādāti?

Kāds ir datu
apstrādes
tiesiskais pamats?

Lai saglabātu izvēlētās
preces jūsu iepirkumu
grozā un nodrošinātu
jums piekļuvi
attiecīgajai sadaļai
nākamajā reizē, kad
apmeklēsiet mūs
tiešsaistē.

Iepirkšanās sākumā
norādītās e-pasta
adreses jaucējkods
(teksta ID),
informācija par grozā
ievietotajām precēm,
kā arī
noklikšķinātajām
saitēm mūsu
paziņojumā par
jaunumiem.

Mūsu veiktās datu
apstrādes tiesiskais
pamats ir mūsu
leģitīmās intereses –
centieni padarīt jūs
interesējošās preces
vai preču iegādi jums
maksimāli vienkāršu
un ērtu, ievietojot
tās iepirkumu grozā.

Lai jūs varētu piekļūt
iepirkumu grozā
ievietotajām precēm
nākamajā reizē, kad
apmeklēsiet mūs
tiešsaistē no citas
sadaļas.

Cik ilgi mēs
apstrādājam jūsu
personas datus šajā
nolūkā?
Datu apstrāde
notiek no brīža, kad
jūs ievietojat preci
savā iepirkumu
grozā, līdz brīdim,
kad jūs pie mums
veicat pirkumu, taču
ne ilgāk kā trīs
dienas pēc preču
ievietošanas grozā.

Ja jūs reģistrējaties
savā kontā, pie mums
glabājas jūsu kontam
piesaistītie dati.

Informāciju par jūsu
preču grozu mēs
nosūtām arī pa e-pastu.
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Kad jūs pie mums iepērkaties
Kādā nolūkā mēs
veicam jūsu personas
datu apstrādi?

Kādi personas dati
tiek apstrādāti?

Kāds ir datu apstrādes
tiesiskais pamats?

Cik ilgi mēs
apstrādājam jūsu
personas datus šajā
nolūkā?

Lai mēs varētu zināt,
ar ko mēs noslēdzam
līgumu, piegādāt jums
preces, kā arī
apstiprināt jūsu
pirkumu e-pastā
atbilstīgi patērētāju

Vārds, uzvārds,
pasta adrese un epasta adrese, klienta
numurs.

Apstrāde ir
nepieciešama, lai
izpildītu starp mums un
jums noslēgto līgumu.

Dati tiek apstrādāti
līdz brīdim, kad ir
pabeigts pirkums vai
preces ir piegādātas
jums.

aizsardzības jomā
spēkā esošajiem
tiesību aktiem un
pārējā ziņā
administrēt jūsu
pirkumu.
Lai ievadītu datus, kas
nepieciešami, lai
noformētu jūsu
pirkumu, ja uzticat to
darīt mums.

Personas kods.

Apstrāde tiek veikta ar
jūsu piekrišanu.

Dati tiek apstrādāti
no brīža, kad jūs
izvēlaties to ievadi,
līdz to pieņemšanai
un ievadei.

Lai ievadītu datus, kas
nepieciešami, lai
noformētu jūsu
pirkumu.

E-pasts un adrese.

Apstrāde balstās uz
mūsu leģitīmajām
interesēm – atvieglot
jums procesu, ja esat
bijuši mūsu klients
pēdējo 36 mēnešu
laikā.

Šajā nolūkā jūsu dati
tiek apstrādāti
36 mēnešus pēc
pirkuma veikšanas.

Lai varētu administrēt
jūsu maksājumu, ja
izvēlaties veikt tiešo
maksājumu ar karti.

Kartes informācija,
piemēram, jūsu
konta numurs.

Apstrāde ir
nepieciešama, lai
izpildītu starp mums un
jums noslēgto līgumu.

Dati tiek apstrādāti
līdz maksājuma
pabeigšanai, un mēs
tos nesaglabājam,
tos saglabā tikai
pakalpojumu
sniedzējs, kas
apkalpo mums
veiktos maksājumus
ar kartēm.

Lai jūs varētu
iepirkties, saņemot
vēlāk apmaksājamu
rēķinu, veicot daļēju
samaksu vai
izmantojot citus
samaksas modeļus,
kas ietver mūsu
piešķirtu kredītu, kā
arī, lai mēs un
pakalpojumu
sniedzēji, kas mums
nodrošina ar to
saistīto maksājumu
apkalpošanu, varētu
pārbaudīt
kredītvēsturi, lai

Vārds, uzvārds,
pasta adrese, epasta adrese,
personas kods un
parādu atlikums (ja
nepieciešams), kā arī
informācija, ko mēs
vai mūsu sadarbības
partneri saņemam
no kredītu
uzraudzības
iestādēm, respektīvi,
informācija par jūsu
ekonomisko
situāciju.

Apstrāde ir
nepieciešama, lai jūs
varētu izvēlēties
izmantot kredītu un
izpildīt starp mums un
jums noslēgto kredīta /
nomaksas pirkuma
līgumu, kā arī svarīga,
lai droši identificētu jūs
kā par samaksu
atbildīgo personu un
tiktu veiktu rēķina
apmaksa mūsu noslēgtā
līguma izpildes ietvaros.
Jūsu personas koda
apstrādi pamato tas, cik
svarīgi ir droši

Dati tiek apstrādāti
līdz samaksas
veikšanai.
Informācija, kas ir
nepieciešama
kredītu uzraudzībai,
kā arī no kredītu
uzraudzības
iestādēm saņemtie
dati tiek apstrādāti
no brīža, kad jūs
izsakāt vēlmi veikt
samaksu kredītā, un
izdzēsti, tiklīdz jūsu
maksātspēja ir
pārbaudīta.
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novērtētu jūsu
maksātspēju.

identificēt jūs kā
personu, kura ir
atbildīga par pirkuma
apmaksu.

Lai mēs (un/vai
pārvadājumu
uzņēmums, kura
pakalpojumus mēs
izmantojam) varētu
nogādāt jums preces,
kā arī informēt jūs par
piegādes gaitu vai
veikšanu, kā arī, lai jūs
varētu sekot jums
adresētajam
sūtījumam tā
piegādes laikā.

Vārds, uzvārds,
pasta adrese, epasta adrese, mobilā
tālruņa numurs (ja
izvēlēta informēšana
ar īsziņas
starpniecību),
pasūtījuma numurs
un iepakojuma
vienības numurs.

Apstrāde ir
nepieciešama, lai
izpildītu starp mums un
jums noslēgto līgumu.

Dati tiek apstrādāti
līdz brīdim, kad esam
nosūtījuši jums
preces, vai brīdim,
kad preces ir
piegādātas /
izņemtas
saņemšanas vietā
(atkarībā no
piegādes veida).

Lai jūs varētu
atteikties no pirkuma
vai apmainīt nopirktās
preces, kā arī mēs
varētu izpildīt
obligātas tiesību aktu
prasības patērētāju
aizsardzības jomā,
piemēram, atsaukuma
tiesību izmantošanas
gadījumā atmaksāt
jums samaksāto cenu,
izmantojot tādu pašu
maksājuma veidu,
kādu jūs izmantojāt
pirkuma apmaksai.

Vārds, uzvārds,
pasta adrese,
tālruņa numurs, epasta adrese un
informācija par
pirkumu, piemēram,
pasūtījuma
apstiprinājums un
samaksas veids.

Apstrāde ir
nepieciešama, lai
izpildītu starp mums un
jums noslēgto līgumu
un mēs varētu ievērot
tiesību aktu prasības
patērētāju aizsardzības
jomā.

Dati tiek apstrādāti
divus mēnešus no
brīža, kad jūs veicat
pirkumu, lai
nodrošinātu tiesību
aktu prasību izpildi
patērētāju
aizsardzības jomā,
piemēram,
atsaukuma tiesības.

Lai varētu reaģēt uz
mums izvirzītām
pretenzijām,
piemēram,
reklamācijām.

Vārds. uzvārds,
pasta adrese,
tālruņa numurs, epasta adrese,
informācija par jūsu

Ja tiek izmantotas
tiesības atteikties no
preces vai to
apmainīt, tiek
saglabāta arī jūsu
norādītā informācija,
kas saistīta ar
atteikumu vai
maiņu.

Ja jūs izmantojat
atsaukuma vai
preces apmaiņas
tiesības, mēs
apstrādājam jūsu
datus līdz brīdim,
kad ir pieņemts
lēmums par
atteikšanos /
apmaiņu, kā arī
veikta preces
apmaiņa vai
atmaksāta nauda.
Apstrāde ir
nepieciešama, lai mēs
varētu rīkoties saskaņā
ar tiesību aktiem
patērētāju aizsardzības

Dati tiek apstrādāti
no brīža, kad tiek
saņemtas jūsu
pretenzijas, līdz
attiecīgo pretenziju
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pirkumu, kā arī
informācija, kas
izriet no mūsu
komunikācijas ar
jums saistībā ar jūsu
pretenzijām
(piemēram,
pirkuma, uz kuru
attiecas
reklamācijas,
veikšanas laiks).

jomā, kā arī balstās uz
mūsu leģitīmām
interesēm – lai varētu
mēs varētu aizstāvēt
savas tiesības juridisku
pretenziju gadījumā,
kas, mūsuprāt.

izskatīšanas procesa
beigām. Ja mēs
noraidām
pretenzijas,
informācija par tām
vienmēr tiek
saglabāta vienu gadu
– gadījumam, ja jūs
izlemjat pieprasīt, lai
jūsu pretenzijas
izskata patērētāju
sūdzību padome.

Lai iekasētu
nesaņemto samaksu.

Kontaktinformācija,
jūsu pasūtījuma
apstiprinājums, kā
arī jūsu personas
kods.

Apstrāde ir
nepieciešama līguma
izpildei.

Dati tiek saglabāti
līdz brīdim, kad jūs
veicat samaksu.

Lai ievērotu tiesību
aktu prasības
grāmatvedības jomā.

Veikto maksājumu,
transakciju u.c.
vēsture, kas veido
grāmatvedības
materiālus.

Apstrāde ir
nepieciešama, lai
izpildītu obligātu tiesību
aktu, respektīvi,
Grāmatvedības likuma,
prasības.

Dati saskaņā ar
Grāmatvedības
likumu tiek
apstrādāti septiņus
gadus.

Lai apstrādātu jūsu
lietu, kad jūs pa epastu vai tālruni
sazināties ar mūsu
klientu apkalpošanas
dienestu.

E-pasta adrese,
tālruņa numurs, kā
arī informācija, kuru
jūs norādāt,
piemēram, veicot
pirkumu.

Tiesiskais pamatojums
datu apstrādei ir mūsu
leģitīmās intereses –
palīdzēt jums atrisināt
aktuālo lietu.

Dati tiek apstrādāti
no brīža, kad jūs
sazināties ar mūsu
klientu apkalpošanas
dienestu, līdz brīdim,
kad jūsu lieta ir
atrisināta.

Lai varētu identificēt
kļūmes mūsu sistēmā,
ja ir radušās aizdomas
par krāpniecību vai
kļūdas jūsu
maksājuma vai
pasūtījuma apstrādē.

Vārds, uzvārds,
pasta adrese,
tālruņa numurs, epasta adrese, IP
adrese un izvēlētais
samaksas veids.

Mūsu veiktās datu
apstrādes tiesiskais
pamats ir mūsu
leģitīmās intereses, kas
saistītas ar kļūmju
identificēšanu mūsu
sistēmā gadījumā, ja ir
radušās kļūdas jūsu
Ja esat paziņojuši
mums savu personas maksājuma vai
pasūtījuma apstrādē vai
kodu vai klienta
aizdomas par
numuru, mēs
krāpniecību.
apstrādājam arī šos
datus.

Dati tiek apstrādāti
trīs (3) mēnešus no
brīža, kad jūs veicat
pirkumu.
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Kad jūs vēlaties izveidot kontu Cellbes tīmekļvietnē
Kādā nolūkā mēs
veicam jūsu personas
datu apstrādi?

Kādi personas dati tiek
apstrādāti?

Kāds ir datu
apstrādes
tiesiskais
pamats?

Cik ilgi mēs
apstrādājam jūsu
personas datus
šajā nolūkā?

Ja jūs izvēlaties
izveidot kontu, mēs
apstrādājam jūsu
datus, lai aktivētu,
pārvaldītu un uzturētu
jūsu kontu, kā arī
informētu jūs par
mūsu nosacījumu un
datu aizsardzības
politikas
atjauninājumiem.

Vārds, uzvārds, klienta
numurs, pasta adrese,
tālruņa numurs, epasta adrese un
pirkumu vēsture.

Ja jūs izvēlaties
izveidot pie
mums kontu,
datu apstrāde ir
nepieciešama, lai
izpildītu starp
mums un jums
noslēgto līgumu.

Dati tiek apstrādāti
no brīža, kad jūs
izvēlaties izveidot
kontu, līdz brīdim,
kad jūs maināt
informāciju vai
izvēlaties slēgt
kontu. Ja jūsu
konts nav bijis
aktīvs 24 mēnešus,
mēs pārtraucam
apstrādāt jūsu
datus šajā nolūkā.
Tas, ka konts nav
aktīvs, nozīmē, ka
nav veikts neviens
kontam piesaistīts
pirkums vai citā
veidā izrādīta
interese par jūsu
kontu, piemēram,
jūs neesat tajā
reģistrējušies. Ja
jūs sazināties ar
mums un izsakāt
vēlmi kontu
saglabāt, mēs to
saglabājam (līdz
nākamajiem
24 mēnešiem bez
aktivitātes).

Lai piedāvātu jums
ātrāku veidu, kā
piekļūt savam kontam
un reģistrēties tajā,
mēs apstrādājam
informāciju no jūsu
profila vietnē
Facebook.

Informācija no
Facebook profila, kā arī
vārds, uzvārds un
kontaktinformācija.

Mums sniegtā
piekrišana, ja jūs
izvēlaties izveidot
kontu, izmantojot
savu Facebook
profilu.

Dati tiek
apstrādāti, kamēr
jūsu Facebook
profils ir piesaistīts
pie mums
izveidotajam
kontam.

Lai ievadītu datus, kas

Vārds, uzvārds, pasta

Apstrāde ir

Dati tiek
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nepieciešami, lai
noformētu jūsu
pirkumu, ja jūs
nevēlaties to darīt
ikreiz, kad iepērkaties
pie mums tiešsaistē.

adrese, tālruņa numurs,
e-pasta adrese, kā arī
informācija par jūsu
maksājumu vēsturi un
samaksas veidu.

nepieciešama, lai
izpildītu starp
mums un jums
noslēgto līgumu.

apstrādāti, kamēr
pastāv jūsu konts.

Lai jūs varētu apskatīt
savus aktīvos un
agrākos pasūtījumus.

Pasūtījumu vēsture,
piemēram, jūsu
pasūtītās preces.

Apstrāde ir
nepieciešama, lai
pārvaldītu jūsu
kontu atbilstīgi
jūsu izvēlei un
izpildītu starp
mums un jums
noslēgto līgumu.

Dati tiek apstrādāti
36 mēnešus no
brīža, kad jūs
pasūtāt preces, bet
pēc tam pirkumu
vēsture tiek
anonimizēta.

Lai sazinātos ar jums un nosūtītu jums informāciju un individuālus piedāvājumus
Kādā nolūkā mēs
veicam jūsu personas
datu apstrādi?

Kādi personas dati tiek
apstrādāti?

Kāds ir datu
apstrādes
tiesiskais
pamats?

Cik ilgi mēs
apstrādājam jūsu
personas datus
šajā nolūkā?

Lai nosūtītu
paziņojumus par
jaunumiem, īsziņas,
pasta sūtījumus ar
informāciju un
piedāvājumiem, kas
paredzēti jums pēc
pirkuma veikšanas.

E-pasta adrese, tālruņa
numurs un/vai adrese
(atkarībā no tā, vai esat
atteikušies no
tirgvedības
informācijas
saņemšanas pa kādu
no šiem kanāliem).

Tiesiskais
pamatojums datu
apstrādei ir mūsu
leģitīmās
intereses –
nosūtīt jums kā
mūsu pircējam
tirgvedības
informāciju, ja
vien jūs neesat
atteikušies no
tirgvedības
informācijas
saņemšanas.

Informāciju pa
pastu mēs nosūtām
36 mēnešus pēc
jūsu pirkuma
veikšanas.
Paziņojumus par
jaunumiem un
īsziņas mēs
nosūtām
18 mēnešus pēc
jūsu pirkuma
veikšanas.

Lai nosūtītu jums
paziņojumus par
jaunumiem un īsziņas
ar informāciju un
piedāvājumiem, ja
esat izteikuši vēlmi
saņemt informāciju
par mūsu jaunumiem.

E-pasta adrese un
Jūsu mums
mobilā tālruņa numurs. sniegtā
piekrišana.

Dati tiek apstrādāti
36 mēnešus pēc
tam, kad esat
izteikuši vēlmi
saņemt
paziņojumus par
jaunumiem un
īsziņas.

Lai pielāgotu saturu

Kontaktinformācija

Dati tiek apstrādāti

Tiesiskais
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mūsu tirgvedības
informācijas
nosūtīšanas veidiem,
kam esat piekrituši, lai
jūs saņemtu
piedāvājumus un
informāciju par
precēm, kas jūs varētu
interesēt.

(piemēram, e-pasta
adrese un pasta
adrese), pirkumu
vēsture, darbības mūsu
tīmekļvietnē un
noklikšķinātās saites
mūsu paziņojumos par
jaunumiem.

pamatojums datu
apstrādei ir mūsu
leģitīmās
intereses – sniegt
jums individuāli
pielāgotu
informāciju un
piedāvājumus.

18 mēnešus no
brīža, kad jūs veicat
pirkumu vai
izveidojat kontu.

Lai nosūtītu uz jūsu epasta adresi
informāciju par jūsu
preču grozu, ja jūs
izejat no mūsu
vietnes, nepabeidzot
pirkumu.

Informācija, kuru jūs
paziņojat mums
saistībā ar iepirkšanos,
piemēram, vārds,
uzvārds, e-pasta
adrese, un informācija
par jūsu preču grozā
ievietotajām precēm.

Tiesiskais pamats
datu apstrādei ir
mūsu leģitīmās
intereses –
nosūtīt jums
atbilstīgu
tirgvedības
informāciju
saistībā ar
iepirkšanos.

Dati tiek apstrādāti
24 stundas no
brīža, kad jūs
paziņojat mums
savu e-pasta adresi.

Jūs varat iebilst
pret datu
izmantošanu
tirgvedībai gan
datu vākšanas
brīdī, gan katrā
informācijas
nosūtīšanas
gadījumā.
Lai nosūtītu jums kā
mūsu pircējam tirgus
pētījumu materiālus.

Vārds, uzvārds un epasta adrese.

Tiesiskais
pamatojums datu
apstrādei ir mūsu
leģitīmās
intereses –
nosūtīt jums
tirgus izpētes
materiālus.

Dati tiek apstrādāti
tirgus izpētes
materiālu
nosūtīšanai
nepieciešamā
procesa laikā. Tas
notiek ne ilgāk kā
36 mēnešus pēc
jūsu pirkuma
veikšanas.

Lai nodrošinātu
atbilstīgu tirgvedību
dažādos digitālajos
kanālos, piemēram,
Facebook, Instagram
un Youtube, kā arī

E-pasta adrese, kā arī
noteikta informācija
par jums un jūsu
darbībām tiešsaistē,
kas savākta ar digitālo

Tiesiskais
pamatojums datu
apstrādei ir mūsu
leģitīmās
intereses –
nosūtīt jums

Dati tiek apstrādāti,
kamēr notiek
tirgvedības
pasākumi
digitālajos kanālos,
taču ne ilgāk kā
7/9

piesaistītu jaunus
klientus.

kanālu starpniecību.

tirgvedības
informāciju.

36 mēnešus pēc
jūsu pirkuma
veikšanas.

Lai nodrošinātu, ka
jūsu dati, kurus mēs
izmantojam
komunikācijai ar jums,
ir pareizi, mēs
saskaņojam jūsu
kontaktinformāciju ar
atjauninātu datubāzi.

Kontaktinformācija,
piemēram, vārds,
uzvārds, pasta adrese
un e-pasta adrese.

Tiesiskais
pamatojums datu
apstrādei ir mūsu
leģitīmās
intereses –
piemēram,
nodrošināt, ka
mūsu sūtījumi
nonāk pie pareizā
adresāta, un
uzturēt reģistru.

Apstrāde tiek
veikta, kamēr jums
pie mums ir konts
vai jūs saņemat
mūsu tirgvedības
informāciju, taču
parasti ne ilgāk kā
36 mēnešus, skaitot
no brīža, kad jūs
veicat pirkumu vai
izvēlaties saglabāt
savu kontu, vai
piekrītat
komunikācijai ar
mums.

Neskatoties uz augšminēto, mēs nekad neturpinām personas datu apstrādi, ja jūs nepiekrītat
datu apstrādei, atceļat komunikācijai paredzēto reģistrāciju, izvēlaties atsaukt savu
piekrišanu vai citā veidā ierobežot datu apstrādi.
Lai mēs varētu izmantot datu analīzi attīstībai un uzlabojumiem
Kādā nolūkā mēs
veicam jūsu
personas datu
apstrādi?

Kādi personas dati
tiek apstrādāti?

Kāds ir datu
apstrādes tiesiskais
pamats?

Cik ilgi mēs
apstrādājam jūsu
personas datus šajā
nolūkā?

Lai analizētu mūsu
pakalpojumu un
klientiem izteikto
piedāvājumu
uzlabošanas
iespējas.

Pirkumu vēsture,
vārds, uzvārds un
personas kods.

Tiesiskais
pamatojums datu
apstrādei ir mūsu
leģitīmās intereses –
nodrošināt arvien
labāku pakalpojumu
kvalitāti jums un
pārējiem klientiem.

Dati tiek apstrādāti
no brīža, kad jūs
veicat pirkumu, līdz
brīdim, kad tie tiek
nodoti mūsu
pakalpojumu
sniedzējam, taču ne
ilgāk kā 36 mēnešus
pēc pirkuma
veikšanas.

Kā mēs novērtējām interešu svarīgumu, kad datu apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu
leģitīmās intereses?
Noteiktos nolūkos Cellbes apstrādā jūsu personas datus, kā apstrādes tiesisko pamatojumu
norādot savas leģitīmās intereses. To mēs darām, balstoties uz mūsu veiktā interešu
svarīguma novērtējuma, ja no tā izriet, ka mūsu leģitīmās intereses, kas saistītas ar datu
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apstrādi, ir svarīgākas nekā jūsu intereses un principiālās tiesības nepiekrist savu personas
datu apstrādei.
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