
 

SIA “AgroK” 
Reģ.Nr. 44103098801 

Beātes iela 49A, 
Valmiera, LV-4201 

info@agrok.lv 
info@japa.lv 

 

 

Privātuma politika V1.0.0 | www.japa.lv 

JAPA.LV privātuma politika 
1. Izmantotie termini un saīsinājumi: 

1.1. Regula - Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula); 

1.2. Interneta vietne – interneta vietne www.japa.lv. 
 
2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: 

2.1. SIA “AgroK”, Reģ.Nr. 44103098801; Beātes iela 49A, Valmiera, LV-4201, elektroniskā pasta adrese: 
info@agrok.lv. 

 
3. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:  

3.1. Kontaktinformācija, tālruņa Nr. un e-pasta adrese un cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt SIA 
“AgroK” – lai nodrošinātu piedāvājumu sagatavošanu. 

3.2. Sīkdatnes – lai nodrošinātu  SIA “AgroK” piedāvāto pakalpojumu kvalitāti  un uzlabotu Interneta 
vietnes darbību un saturu. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai personu identificētu. 

 
4. Apstrādes juridiskais pamats: 

4.1. Lietotāja piekrišana – persona dod piekrišanu personas datu apstrādei, aizpildot interneta vietnē 
pieejamās saziņas formas vai nosūtot elektroniskā pasta vēstuli (Regulas 6.panta 1.punkta a) 
apakšpunkts); 

4.2. Datu apstrāde ir nepieciešama saistībā ar SIA “AgroK” leģitīmo interešu nodrošināšanu (Regulas 
6.panta 1.punkta f) apakšpunkts). 

 
5. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: 

5.1. Pārzinis, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs, kā arī tiesa normatīvajos 
aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

 
6. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšanas termiņi:  

6.1. Personas datu aizsardzībai pārzinis izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības 
pasākumus. Personas datus pārzinis uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, 
tikai pilnvarotām personām. 

6.2. Personas dati tiek uzglabāti, kamēr pastāv vismaz viens no šiem nosacījumiem: 
6.2.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā persona vai pārzinis var realizēt savas 

leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu 
risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.); 

6.2.2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.  
6.3. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti. 

 
7. Personas tiesības: 

7.1. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi; 
7.2. saņemt informāciju, vai SIA “AgroK” apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem; 
7.3. saņemt savus personas datus, kas ir sniegti un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no 

biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam 
pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība); 

7.4. pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama 
saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”); 

7.5. pastāvot pamatotām bažām par to, ka SIA “AgroK” veic personas datu apstrādi neatbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, iesniegt par to sūdzību Datu valsts inspekcijā. 
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8. Sīkdatņu izmantošana 
8.1. Interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. 
8.2. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes 

apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat 
vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu 
vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, 
ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var 
atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī 
kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. 

8.3. Interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai atcerētos: 
8.3.1. vai esat jau piekritis tam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes; 
8.3.2. Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas 

Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājaslapā 
https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis 
izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Interneta vietnes 
apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību publiskotajai informācijai. Persona jebkurā 
laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

8.4. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai lapas apmeklētāju personiski identificētu. 
8.5. Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat 

izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai 
tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo 
iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži 
pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 

9. Pārzinis var veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas 
aktuālo versiju interneta vietnē.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


