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Privātuma politika  
Personas datu aizsardzība  

__________ 
 
 

Privātuma politikas un mūsu saistību attiecībā uz privātumu kopsavilkums 
 
Mūsu uzņēmums "Mediterranean brands S.A.", kas atrodas Atēnās, Grieķijā, biroja adrese Rigillis iela 
12, Atēnas, Grieķija, 106 74, regulāri vāc un lieto to patērētāju personas datus, kas pērk mūsu 
produktus tiešsaistē, piedalās pasākumos un konkursos vai arī pārlūko mūsu interneta vietnes. 
Personas dati ir jebkura informācija, kas identificē jūs kā indivīdu. Jūsu personas datu aizsardzība 
mums ir ļoti svarīga, mēs saprotam savu pienākumu rūpīgi apstrādāt jūsu personas datus, lai 
nodrošinātu to drošību un apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Mūsu prioritāte ir saglabāt 
mūsu rīcībā esošo personas datu konfidencialitāti, lai nodrošinātu netraucētu visu transakciju norisi, 
piedāvātu mūsu vislabākos pakalpojumus, regulāri jūs informētu par mūsu produktiem, 
pakalpojumiem un aktivitātēm un ļautu jums piedalīties konkursos un izmantot piedāvājumus, kas ir 
mūsu biznesa un mārketinga stratēģijas sastāvdaļa.  
  
Jūsu personas dati var ietvert šādu informāciju: 
vārds, uzvārds; 
adrese (mājas un / vai darbavietas); 
tālruņa numurs (fiksētais un / vai mobilais); 
dzimšanas dati / dzimšanas dienas datums; 
elektronisko kontaktu adrese (e-pasts); 
amats un / vai citi savāktie dati, kas tieši vai netieši varētu jūs identificēt. 
 
Privātuma politika un Lietošanas noteikumi ir paredzēti, lai aprakstītu, kad, kāpēc un kā mēs vācam un 
lietojam personas datus; izvēles iespējas, kas jums ir jāizlemj par to, kā mēs varam lietot un apstrādāt 
jūsu datus; jūsu piekļuvi tiem; informāciju un jūsu personas datu kontroli mūsu pusē; datu 
uzglabāšanu, kā arī jebkuru citu svarīgu tēmu.  
 
Privātuma politika tagad ir daudz vieglāk lasāma, tā ļauj precīzi saprast un detalizēti izskaidro, kā mēs 
aizsargājam personas datus. Politika līdztekus pasākumiem, kas ir nepieciešami mūsu saistību izpildei, 
uzsver faktu, ka šie dati nevar tikt izīrēti, pārdoti vai nodoti jebkurai trešajai pusei. Tā arī sniedz 
detalizētu informāciju par to, kad, kā un kāpēc personas dati var tikt kopīgoti, un precīzi izskaidro, kā 
jūs varat pārvaldīt savus datus.  
 
Lietošanas noteikumi tagad ir daudz vieglāk lasāmi un koncentrētāki, cita starpā tie precizē, ka lietotāji 
ir atbildīgi par saturu, kuru tie publicē. Uzņēmums nodrošina to, ka lietotāju radītais saturs, kas 
nepastarpināti tiek publicēts tā vietnēs (piemēram, receptes, video un/vai fotogrāfijas, kurās tiek 
izmantoti uzņēmuma produkti, audiovizuālie materiāli, u.t.t.), nesatur aizvainojošus materiālus vai arī 
uzņēmums pēc sava brīva lēmuma neuzskata tos par neatbilstošiem, nesaderīgiem ar uzņēmuma stilu 
vai uzņēmuma biznesu kompromitējošiem.  
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Tāpat arī ir paskaidrots, ka interneta vietnē publicētais saturs joprojām ir jūsu oriģināldarbs, taču to 
publicējot licences (lietošanas) tiesības tiek nodotas uzņēmumam, kas var šo saturu attēlot, atkārtoti 
izmantot, dalīties vai arī to atsaukt, parasti to izmanto brīvā formā, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un 
mērķiem.  
 
Jebkurā gadījumā, ja jums ir kādi jautājumi par mūsu izmantoto praksi vai jūsu tiesībām, kas aprakstītas 
zemāk, jūs varat sazināties ar uzņēmuma datu aizsardzības inspektoru, izmantojot šādu e-pastu: 
info@medbands.gr   
 
Ienākošie e-pasti tiek regulāri uzraudzīti, tos fiziski pārvalda cilvēki, tā nodrošinot tūlītēju saziņu.  
 

1.sadaļa – KĀDU informāciju mēs vācam un kā?  
Mēs vācam informāciju, lai nodrošinātu jums augstākās kvalitātes pakalpojumus, stabilu un netraucētu 
savstarpējo transakciju norisi.  
 
Lielākā daļa jūsu personisko datu tiek iegūta tieši no jums gadījumos, ja:  

• jūs izveidojat profilu (kontu), lai pasūtītu / nopirktu jebkuru produktu (piemēram, 
kontaktinformācija pasūtījuma saņemšanai, cenu precizēšanai, tostarp, bet ne tikai – vārds, 
uzvārds, mājas un / vai darba vietas adrese, elektroniskās saziņas adrese, norēķinu kartes 
numurs, norēķinu informācija, nodokļu maksātāja numurs un kompetentā nodokļu iestāde);  

• jūs aizpildāt kontaktinformācijas formu vai iesniedzat lūgumu palīdzēt, iesaistot cilvēkus 
(piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese, u.t.t.);  

• jūs aizpildāt kontaktinformācijas formu, lai nosūtītu informāciju regulāru vai ārkārtas 
atjauninājumu, biļetenu, piedāvājumu un reklāmu saņemšanai no mūsu uzņēmuma;  

• jūs aizpildāt kontaktinformācijas formu, lai piedalītos konkursos, aptaujās, nosūtītu pieteikumu 
izsludinātajām vakancēm vai piedalītos jebkurās mūsu uzņēmuma virzītajās aktivitātēs, kur var 
tikt pieprasīta informācija par jums; 

• ja jūs nepastarpināti publicējat saturu uzņēmuma interneta vietnē un / vai sociālo tīklu lapās / 
profilos (piemēram, ēdienu receptes, foto un / vai video par ēdienu pagatavošanu vai padomus 
par veselību un dzīves stilu), kas ir saistīts ar mūsu uzņēmuma produktiem vai mūsu 
uzņēmuma sociālo tīklu lapām/ profiliem.  

 
Mēs vācam ar jūsu profilu saistītu informāciju par mūsu interneta vietnes un tiešsaistes veikalu 
apmeklējumu, lietošanu, mūsu pakalpojumu izmantošanu, par uzņēmuma interneta vietnes 
apmeklējumu biežumu, jūsu izvēli un noteiktu produktu pirkšanu, par jūsu apmeklējumu un 
pirkumu/pasūtījumu biežumu, termiņiem, informācijas pieprasījumiem, pakalpojumu pieprasījumiem, 
jūsu sniegtajām atsauksmēm vai sūdzībām, kā arī piezīmes un informāciju, kas precizē jūsu pieprasīto 
informāciju un mūsu atbildi.  
 
Tomēr mēs automātisku vācam papildu informāciju tad, kad jūs apmeklējat mūsu interneta vietnes un 
/vai pārlūkojat mūsu uzņēmuma tiešsaistes veikalus un / vai kad jūs mijeiedarbojaties ar tiem, tostarp 
par noteiktu produktu aplūkošanu / datu plūsmu vai mūsu pakalpojumu izmantošanu, ieskaitot 
metadatus, žurnāldatnes, sīkdatnes, ierīču ID un atrašanās vietas informāciju.  
  
Šī informācija ietver specifiskus datus par jūsu mijiedarbību ar īpaši izceltām ziņām, saturu un 
hipersaitēm (ieskaitot trešo pušu datus, piemēram sociālo mediju pievienojumprogrammas), kas 
ietvertas pakalpojumos, interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu un iestatījumiem, 
pakalpojumu lietošanas datumu un laiku, informāciju par programmas iestatījumiem, valodu izvēli un 
sīkdatņu datiem, informāciju par ierīci, kas piekļūst pakalpojumiem, tostarp ierīces veidu, lietoto 
operētājsistēmu, ierīces iestatījumiem, lietotnes ID, ierīces unikālo ID un datus par kļūdām. Daži no 
savāktajiem datiem var tikt izmantoti, lai precizētu jūsu atrašanās vietu.  
 
Mēs varam arī saņemt papildu datus par jums no citiem avotiem, ja jūs sniedzat mums rakstisku 
piekrišanu, kas ļauj mums tiem piekļūt, tostarp publiskām datu bāzēm vai trešajām pusēm, kurām jūs 

mailto:info@medbands.gr
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esat devis atļauju ar jums saistītu datu tālākai pārsūtīšanai; tādā gadījumā mēs varam apvienot šos datus 
ar to informāciju par jums, kas jau ir mūsu rīcībā, lai atjauninātu, paplašinātu un analizētu mūsu datus 
un nodrošinātu to produktu un pakalpojumu piegādi, kas jūs varētu interesēt.  
 
Ja jūs mums sniedzat personisku informāciju par citiem vai ja viņi sniedz citu informāciju par jums, mēs 
šo informāciju izmantosim tikai tam konkrētajam mērķim, kuram tā tika sniegta.  
 

2.sadaļa – KĀ mēs izmantojam informāciju  
Mēs esam cieši pārliecināti, ka mēs ierobežojam savākto informāciju, tāpat kā ierobežojam tās 
izmantošanu un mērķus, kuru īstenošanai mēs to vācam, tikai ar datiem: 

• kuru saņemšanai mums ir dota atļauja;  

• kas ir nepieciešama, lai pabeigtu transakcijas starp mums (piemēram, pārdošanu, piegādi, 
apmaksu par produktiem) un / vai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus (dāvanu iesaiņošanu, 
nosūtīšanu jūsu vārdā un / vai anonīmi trešajām pusēm, dāvanas, u.t.t.); 

• kuri ir atļauts vai nepieciešami vākt atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai citiem likumīgiem 
mērķiem. 

 
Šie lietojumi ietver: 

• pasūtījumu izpildi un produktu pārdošanas līgumu izpildi;  

• mūsu piedāvāto pakalpojumu piegādi, uzlabošanu un atjaunināšanu, kā arī uzņēmuma 
interneta vietņu un e-veikalu pieejamību;  

• mēs vācam dažādu informāciju par konkrētu produktu iegādi, biznesa tiešsaistes lapu, biznesa 
tiešsaistes veikalu un to sociālo tīklu lapu lietošanu un / vai jūsu mijiedarbību ar tām.  

 
Bieži vien lielākā daļa savākto datu tiek apvienota ar statistikas datiem par izvēlēm tirgos vai arī par 
mūsu pakalpojumu izmantošanas veidu, vai arī apmeklētāju plūsmu mūsu interneta vietnēs vai mūsu 
tiešsaistes veikalos, vai par konkrētiem mūsu kompānijas produktiem un tie nav saistīti ne ar kādiem 
personiskiem datiem, taču, ja šie ir tie paši personas dati vai ir saistīti ar personas datiem, tad mēs tos 
attiecīgi arī apstrādājam.  
 
Mēs izmantojam šo informāciju, lai: 

• veiktu tirgus pētījumus jauniem produktiem, kā arī uzlabotu un optimizētu mūsu produktus un 
sniegtos pakalpojumus (tostarp arī mūsu interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs);  

• konstatētu problēmas un identificētu drošības riskus, kļūdas vai nepieciešamos uzlabojumus; 

• atklātu un novērstu mūsu sistēmu darba apstāšanos, pārņemšanu, krāpšanu un ļaunprātīgu 
izmantošanu; 

• vāktu un apkopotu statistiku par produktu pirkumiem un interneta vietņu, e-veikalu un sociālo 
tīklu lapu / profilu lietošanu;  

• izprastu un analizētu veidu, kā mūsu produkti un pakalpojumi tiek reklamēti, projicēti un 
komunicēti lietotājiem, un veidu, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu produktiem un 
pakalpojumiem.  

 

3.sadaļa – Kā mēs DALĀMIES UN SNIEDZAM informāciju uzticamām trešajām 
pusēm  
 
Mūsu interneta vietnes un e-veikali ir izvietoti vietnēs “Shopify Inc.” (https://www.shopify.com/) un 
“Strikingly Inc.” (https://www.strikingly.com/). Tās piedāvā mums tiešsaistes e-komercijas platformas, 
kas ļauj mums pārdot jums produktus un pakalpojumus. Jūsu dati tiek glabāti, izmantojot to datu 
glabāšanas sistēmas, datubāzes un “Shopify” un “Strikingly” vispārējās lietojumprogrammas. Tās 
uzglabā jūsu datus drošā serverī, kuru aizsargā ugunsmūris.  
 
Mūsu sociālo mediju lapas ir izvietotas vietnēs “Facebook”, “Instagram”, “Twitter”, “LinkedIn” un 
“Pinterest”, un jūsu dati tiek droši glabāti to datu glabāšanas sistēmās un datubāzēs.  

https://www.shopify.com/
https://www.strikingly.com/
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Mūsu konkursus, izsūtnes, novirzīšanas programmas un dažas e-pasta mārketinga aktivitātes nodrošina 
“Wishpond Technologies Ltd.” (https://www.wishpond.com/). Jūsu dati tiek uzglabāti, izmantojot tās 
datu glabāšanas sistēmas, datubāzes un “Wishpond” vispārējās lietojumprogrammas. Tā uzglabā jūsu 
datus drošā serverī, kuru aizsargā ugunsmūris.  
 
Mūsu galvenie e-pasta mārketinga nodrošinātāji ir “Contact Pigeon” 
(https://www.contactpigeon.com/cp/) un “Mail Chimp” (https://mailchimp.com/). Jūsu dati tiek 
uzglabāti, izmantojot to datu glabāšanas sistēmas, datubāzes, “Contact Pigeon” un “Mail Chimp” 
vispārējās lietojumprogrammas. Tās uzglabā jūsu datus drošā serverī, kuru aizsargā ugunsmūris.  
 
Mēs ļoti iesakām jums izlasīt to privātuma politiku, lai jūs saprastu, kā jūsu personisko informāciju 
apstrādā šie pakalpojumu sniedzēji.  
 
Mēs varam dalīties ar jūsu personas datiem ar uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojamies, mūsu līgumu 
izpildes kontekstā (piemēram, pie produktu pasūtīšanas, apmaksas, nosūtīšanas uz jūsu izvēlēto adresi) 
un / vai mūsu grupas uzņēmumiem vai mūsu pārstāvniecībām, un / vai trešajām pusēm un uzticamiem 
trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem mēs sadarbojamies, lai nodrošinātu pakalpojumus 
mūsu vārdā, piemēram:  
 

• norēķinu karšu maksājumu apstrādi;  

• reklāmu nodrošināšanu;  

• konkursu vai aptauju veikšanu;  

• mūsu pakalpojumu un klientu demogrāfisko datu analīzes veikšanu; 

• sazināšanos ar jums, piemēram, izmantojot e-pastu vai aptauju vajadzībām 

• klientu attiecību vadību.  
 
Mēs izpaužam jūsu personas datus tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams trešajai pusei, lai nodrošinātu 
pieprasītos vai jums nepieciešamos pakalpojumus. Uz šīm trešajām pusēm (un ikvienu apakšuzņēmēju) 
attiecas stingri noteikumi un nosacījumi par datu apstrādi, un tām ir aizliegts izmantot, izpaust vai 
glabāt jūsu personas datus jebkādiem citiem mērķiem, kā vien tiem uzticēto pienākumu veikšanai (vai 
arī bez jūsu piekrišanas).  
 

4.sadaļa – TREŠO PUŠU pakalpojumi  
Parasti visi trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kurus mēs izmantojam, vāc, izmanto un atklāj jūsu 
informāciju tikai tik lielā mērā, cik tas ir nepieciešams, lai ļautu tiem izpildīt mums sniegtos 
pakalpojumus.  
 
Tomēr daži trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, maksājumu servisiem un citiem 
maksājumu transakciju apstrādātājiem, ir sava privātuma politika attiecībā par informāciju, kura mums 
ir tiem jāsniedz ar pirkumiem saistītajās transakcijās.  
  
Runājot par šiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs iesakām jums izlasīt to privātuma politiku, lai jūs 
varētu izprast veidu, kā tie apstrādā jūsu personisko informāciju.  
 
Atcerieties, ka daži pakalpojumu sniedzēji var atrasties vai to iekārtas var būt izvietotas citā jurisdikcijā 
nekā jums vai mums. Tātad, ja izvēleties veikt transakcijas, kas ietver trešās puses – pakalpojuma 
sniedzēja pakalpojumus, jūsu informācija var būt tās (to) jurisdikcijas normatīvo aktu subjekts, kurā 
atrodas šis pakalpojumu sniedzējs vai tā iekārtas.  
 
Kad jūs atstājat mūsu veikala interneta vietni vai arī tiekat novirzīts uz trešās puses interneta vietni vai 
lietotni, uz jums vairs neattiecas šī Privātuma politika vai mūsu interneta vietnes Lietošanas noteikumi.  
 
Hipersaites:  

https://www.wishpond.com/
https://www.contactpigeon.com/cp/
https://mailchimp.com/
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Kad jūs noklikšķiniet uz hipersaitēm mūsu interneta vietnēs vai veikalos, tās jūs var aizvest prom no 
mūsu vietnēm. Mēs neatbildam par citu vietņu privātuma politiku un aicinām jūs izlasīt to informāciju 
par privātumu.  
 

5.sadaļa – Sazināšanās ar jums – SKAIDRI IZTEIKTA PIEKRIŠANA mūsu 
komunikācijai  
Piekrītot šai Privātuma politikai, jūs skaidri un nepārprotami piekrītat iespējai ar jums sazināties tieši 
vai ar trešās puses – pakalpojumu sniedzēja starpniecību par produktiem un pakalpojumiem, kuru 
saņemšanai esat reģistrējies vai kurus esat nopircis no mums, ja tas nepieciešams saistībā ar 
konkrētiem darījumiem vai pakalpojumiem.  
 
Jūs arī piekrītat iespējai sazināties ar jums, informējot par uzņēmuma jaunumiem, receptēm, bloga 
ierakstiem, veselīga uztura un dzīvesstila padomiem un ieteikumiem, produktu piedāvājumiem un 
atlaidēm, tirgus pētījumiem, konkursiem un viktorīnām.  
 
Mēs skaidri norādām, ka jūsu piekrišana personas datu izmantošanai nekādā veidā nav nepieciešana 
mūsu preču un produktu vai pakalpojumu iegādei. Jūsu piekrišana ir brīva un atsaucama jebkurā brīdī 
pēc jūsu vēlēšanās. 
 
Jūsu kontaktinformācija var ietvert: 
e-pastus, 
īsziņas (SMS), 
telefona zvanus,  
automātiskos telefona zvanus vai īsziņas. 
 

6.sadaļa – Piekrišanas ATSAUKŠANA un jūsu tiesības iebilst / dzēst / uz datu 
pārnesamību 
 
Kā jūs varat atsaukt savu piekrišanu?  
 
Jūs varat jebkurā laikā bez jebkādiem nosacījumiem vai šķēršļiem izmantot: 

• tiesības iebilst vai daļēji atsaukt savu piekrišanu, proti, atjaunināt jūsu reģistrācijas izvēles par 
komunikācijas materiālu, reklāmu saņemšanu, piedalīšanos aptaujās par produktu pirkšanu vai 
mūsu un / vai mūsu partneru rīkotajos konkursos, tās ierobežojot vai veidojot atbilstoši savām 
vēlmēm (piemēram, es nevēlos, lai mans e-pasts būtu iekļaut e-pasta kontaktu sarakstā);  

• tiesības dzēst vai atsaukt savu piekrišanu, proti, izslēgt sevi un savus personas datus no 
komunikācijas materiālu, reklāmu saņēmēju vidus, piedalīšanās aptaujās par produktu 
pirkšanu vai konkursos. Ir skaidri norādīts, ka jūsu datu dzēšana attiecas un iekļauj datus vai 
laika posmu, kas nav nepieciešams, lai pabeigtu transakcijas starp mums, kuras jūs esat uzsācis 
(pasūtījumi, pirkumi, u.t.t.) un kuru izpildīšana ir mūsu pienākums; 

• tiesības uz pārnesamību, proti, tā mums dod vienkāršu un nesarežģītu “atļauju”, rīkojoties 
jūsu vārdā un labā, nodot visus jūsu personas datus, kas glabājas mūsu datnēs, citam, vārdā 
nosauktam uzņēmumam.  

 
Ja jūs iesniedzat iesniegumu par jūsu personas datu dzēšanu un tie ir nepieciešami produktiem vai 
pakalpojumiem, kurus esat iegādājies, mēs izpildīsim šo pieprasījumu tikai tādā apjomā, kas skar datus, 
kuri nebūs nepieciešami nevienam pakalpojumam, ko esat iegādājies, vai nebūs nepieciešami 
leģitīmiem mūsu uzņēmuma biznesa mērķiem vai arī mūsu juridiskajām vai likumiskajām uzskaites 
prasībām.  
 

7.sadaļa – Kā izmantot savas TIESĪBAS?  
Ja jūs vēlaties apskatīt, atjaunināt vai dzēst jūsu personas datus vai mainīt jūsu izvēles, jūs varat 
sazināties ar mums, izmantojot e-pastu: info@medbrands.gr  
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Tāpat, ja vēlaties atteikties no jebkādas formas komunikācijas ar mūsu uzņēmumu, jūs jebkurā laikā 
varat noklikšķināt uz hipersaiti “Unsubscribe”, kas atrodas ikviena komunikācijas e-pasta lejasdaļā, un 
jūsu kontaktinformācija automātiski tiks dzēsta no mūsu saraksta.  
 
Ja mēs vācam informāciju par jums saistībā ar piedāvājumu, ko nodrošinām kopā ar trešo pusi, tad šīs 
informācijas ievākšanas laikā ir precīzi zināms, kurš to ievāc un kura partnera privātuma politika 
attiecas uz konkrēto situāciju.  
 
Turklāt mēs aprakstīsim visas iespējamās situācijas, kādas var rasties saistībā ar jūsu personas datu 
izmantošanu un / vai nodošanu, piedāvājot kopīgu risinājumu ar partneri, kā arī to, kā tieši konkrētās 
iespējas tiek izmantotas.  
 
Ja jūs lietojat mūsu uzņēmuma lietotnes un / vai pakalpojumus, kas ļauj ierakstīt kontaktinformāciju 
(piemēram, pasūtījuma apstiprinājums e-pastā, izsekošanas pārsūtīšana, u.c.), mēs izmantosim šo 
kontaktinformāciju un citu jūsu personisko informāciju tikai pieprasītajam pakalpojumam.  
 
Ja jūs uzskatāt, ka kāds ir sniedzis mums jūsu personisko informāciju un jūs vēlaties pieprasīt tās 
dzēšanu no mūsu datubāzes, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: info@medbrands.gr  
 

8.sadaļa – Personas datu NOSŪTĪŠANA uz ārvalstīm 
Ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumus ārpus valsts, kurā ir izvietoti mūsu serveri, jūsu komunikācija ar 
mums var radīt jūsu personas datu nosūtīšanu ārpus valsts robežām, un šādos gadījumos jūsu personas 
datu pārvaldība tiek veikta saskaņā ar šo privātuma politiku.  
 

9.sadaļa – ATBILSTĪBA regulatoru un tiesībsargājošo institūciju prasībām  
Mēs sadarbojamies ar valdības un tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem, kā arī ar privātām 
struktūrām, lai ieviestu un darbotos atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām.  
 
Mēs atklājam jebkuru informāciju par jums valdības un tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem vai 
privāto struktūru pārstāvjiem, ja mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, vai atbilstoši atbildētu uz 
informācijas pieprasījumu un tiesvedībām (piemēram, izsaukumiem), lai aizsargātu mūsu īpašumus un 
tiesības vai trešo pušu īpašumus un tiesības, lai aizsargātu sabiedrības vai ikvienas personas drošību vai 
arī lai novērstu vai pārtrauktu jebkuras darbības, kuras uzskatām par nelegālām vai neētiskām.  
 
Ciktāl to atļauj likums, mēs veiksim visus saprātīgus pasākumus, lai informētu jūs, ja mums būs jāsniedz 
jūsu personiskā informācija trešajām personām juridisku procedūru ietvaros. Mēs arī atklāsim jūsu 
informāciju tikai tik daudz, cik nepieciešams, lai ievērotu likumus, mūsu uzņēmuma noteikumus un 
politiku.  
 
Sīkdatnes (Cookies), Facebook Pixel un Google Analytics – mērķētā reklāma: 
Mēs izmantojam tehnoloģijas, piemēram, sīkdatnes, lai pielāgotu saturu un reklāmas, lai nodrošinātu 
sociālo mediju ierakstus un analizētu datu plūsmu uz mūsu interneta vietnēm, lapām un e-veikaliem. 
Mēs arī dalāmies ar informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu lapas ar uzticamiem sociālajiem medijiem, 
reklāmas un analītikas partneriem.  
 
Tā rezultātā, iespējams, jūs redzēsiet mērķētas reklāmas vai interesēs balstītas veicināšanas akcijas, kas 
balstās uz jūsu izvēlēto produktu apskati mūsu interneta vietnēs un citās apmeklētajās vietnēs 
konkrētajā laikā posmā.  
 
Šīs veicināšanas akcijas var tikt attēlotas kā produktu baneri, kas mainās pārlūkošanas laikā. 
  
Mēs arī strādājam ar trešajām pusēm, lai pārvaldītu visas reklāmas, kas tiek attēlotas mūsu interneta 
vietnēs un lapās. Trešo pušu partneri var izmantot tehnoloģijas, piemēram, sīkdatnes, lai apkopotu 
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informāciju par jūsu pārlūkošanas darbībām, parādot reklāmas, kas balstītas uz jūsu interesēm, kā arī 
aprēķinot reklāmu efektivitāti.  
 

10.sadaļa – TREŠO PUŠU vietnes 
Mūsu interneta vietnes un mūsu mobilās lietotnes satur hipersaites uz trešo pušu interneta vietnēm.  
Mēs neesam atbildīgi par trešo pušu interneta vietņu privātuma politiku vai saturu.  
Lūdzu, izlasiet ikvienas interneta vietnes, kuru jūs apmeklējat, privātuma politiku.  
 
"Mediterranean Brands SA" ir atbildīga par saņemto personas datu apstrādi saistībā ar privātuma 
aizsardzību un vēlāku to nodošanu trešajām pusēm, kas darbojas kā tās asistenti. "Mediterranean 
brands SA" ievēro attiecīgos privātuma principus saistītbā ar personas datiem, un uz to attiecas Eiropas 
Savienības un Grieķijas tiesību aktu piemērošanas principi.  
 
Ja jums rodas kāda problēma saistītā ar jūsu datu privātumu vai izmantošanu, kur mēs neesam 
darbojušies apmierinoši, lūdzu, sazinieties ar mums: info@medbrands.gr  
 

11.sadaļa – Datu DROŠĪBA  
Kā mēs aizsargājam un uzglabājam jūsu datus? 
Lai aizsargātu jūsu personisko informāciju, mēs izmantojam saprātīgus piesardzības pasākumus un 
ievērojam industrijas labāko praksi, lai pārliecinātos, ka dati nav neapdomīgi nozaudēti, ļaunprātīgi 
izmantoti, nav brīvi pieejami, mainīti vai iznīcināti.  
 
Mēs izmantojam vispārpieņemtus standartus, lai glabātu un aizsargātu savāktos personas datus gan 
darījumu laikā, gan arī pēc lejupielādes un saglabāšanas, ieskaitot šifrēšanu, ja tas ir piemēroti un 
nepieciešami.  
 

12.sadaļa – Datu UZGLABĀŠANA un atjaunināšana  
Mēs uzglabājam personas datus tikai tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai sniegtu pieprasītos pakalpojumus 
un turpmāk – dažādiem juridiskiem vai biznesa mērķiem.  
 
Tas var ietvert dažādus glabāšanas periodus, ko pieprasa normatīvie akti, līgumi vai līdzīgas saistības, 
kas attiecas uz mūsu biznesa funkcijām, lai aizsargātu, risinātu ar mūsu juridiskajām un līgumiskajām 
tiesībām saistītus jautājumus, aizstāvētu vai izpildītu to prasības, kā arī kas ir nepieciešami, lai 
pienācīgā kārtībā uzturētu precīzu biznesa un finanšu dokumentāciju.  
 
Jebkurā gadījumā, akceptējot šo Privātuma politiku, jo piekrītat un dodat piekrišanu mūsu 
uzņēmumam glabāt jūsu datus vismaz divus (2) gadus pēc saņemšanas. 
 
Tāpat jūs piekrītat iespējamai saziņai ar jums, izmantojot jebkādus piemērotus sakaru līdzekļus, kas 
ļautu atjaunināt jūsu datus pēc saprātīga laika perioda.  
 
Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu drošību vai saglabāšanu, jūs varat sazināties ar mums, 

izmantojot e-pastu: info@medbrands.gr  

13.sadaļa – VECUMA ierobežojumi  
Izmantojot mūsu interneta vietnes, jūs apliecināt, ka esat pilngadīgs saskaņā ar jūsu dzīvesvietas valsts 
vai provinces normatīvajiem aktiem vai arī jūs esat pilngadīgs saskaņā ar jūsu dzīvesvietas valsts vai 
provinces normatīvajiem aktiem un jūs esat devis mums savu piekrišanu un atļauju, lai mūsu vietnes 
varētu izmantot jebkurš no nepilngadīgajiem, kas ir jūsu apgādībā.  
 
Ja jūs zināt vai jums ir iemesls uzskatīt, ka kāds, kas ir jaunāks par 18 gadiem, mums ir iesniedzis 
jebkādus personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums: info@medbrands.gr  
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14.sadaļa – IZMAIŅAS Privātuma politikā  
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku, tādēļ, lūdzu, pārlasiet to regulāri.  
 
Izmaiņas un precizējumi stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas mūsu interneta vietnēs.  
 
Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā politikā, mēs jums paziņosim, ka tā ir atjaunināta, lai jūs zinātu, 
kādu informāciju mēs vācam, kā mēs to izmantojam un kuros apstākļos, ja tādi ir, mēs tos izmantojam 
un / vai atklājam to.  
 
Ja mūsu uzņēmums, interneta vietnes vai tiešsaistes veikali tiek nopirkti vai apvienoti ar citu 
uzņēmumu, jūsu informācija var tikt nodota jaunajam īpašniekam, lai mēs varētu turpināt pārdot jums 
produktus.  
 

15.sadaļa – Datu aizsardzības IESTĀDE  
Ja jūs esat Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valsts iedzīvotājs un uzskatāt, ka mēs neglabājam jūsu 
personas datus atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR, GDPR) prasībām, jūs varat sūtīt 
savus jautājumus vai sūdzības Grieķijas uzraudzības iestādei, kas ir neatkarīga datu aizsardzības iestāde 
Grieķijā.  
 
Par mūsu Privātuma politiku jūs varat sūtīt komentārus vai uzdot jautājumus mūsu datu aizsardzības 
inspektoram:  
 
Mrs. Alkisti-Sotiria Koutoumanou 
(DPO) at Mediterranean Brands S.A. 
12 Rigillis Street 
10674 Athens 
Greece 
Tālr.: +30 210 7214656 
Fakss: +30 210 7246004 
E-pasts: info@medbrands.gr  
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