
   
 
 

Privātuma politika 
Posti ciena Jūsu privātumu 

Posti un tā meitasuzņēmumi ciena Jūsu privātumu, un mēs esam apņēmības pilni aizsargāt 
Jūsu personas datus. Termins „personas dati”, kā tas ir lietots šajā privātuma aizsardzības 
ziņojumā („privātums”), ietver šādu informāciju: vārdu un uzvārdu, pasta adresi, e-pasta 
adresi, interneta pakalpojuma sniedzēju, interneta protokola adresi, tālruņa numuru vai citu 
personīgo informāciju, ko esat sniedzis(-gusi) vai kas par Jums ir iegūta saskaņā ar 
piemērojamiem tiesību aktiem. Šis privātuma paziņojums ir paredzēts, lai informētu Jūs par 
mūsu datu aizsardzības politiku un to, kā Jūs varat kontrolēt, kādi Jūsu dati tiešsaistē tiek 
iegūti, kā arī kā tie tiek izmantoti. Šis paziņojums ir pieejams šajā vietnē, kā arī katras Posti 
tīmekļa vietnes lapas lejasdaļā ir atrodama saite uz šo paziņojumu. 

Politikas piemērošana 

Piekļūstot šai vietnei un lietojot to, Jūs piekrītat šajā privātuma aizsardzības paziņojumā 
izklāstītajiem principiem. Ja nepiekrītat šiem principiem, lūdzu, pārtrauciet lietot šo vietni. 

Šie privātuma aizsardzības principi tiks piemēroti šajā vietnē un citos vispārējā interneta vai 
interneta telefonā vietnēs, kurās ir publicēta Posti informācija, ja vien uz šīm vietnēm 
neattiecas īpaši noteikumi. Jebkura Posti vietne, uz ko attiecas šie privātuma aizsardzības 
principi, turpmāk tekstā tiks saukta „vietne”. Uz atsevišķām šīs vietnes lapām/pakalpojumiem 
var attiekties īpaši lietošanas vai pakalpojuma noteikumi, kā arī vietnei vai konkrētai lapai 
specifiski piemērojami noteikumi (turpmāk tekstā – „īpašie noteikumi”), skaidri un konkrēti 
norādot šādu īpašo noteikumu piemērojamību. Ja rodas pretrunas starp īpašajiem 
noteikumiem un šiem privātuma aizsardzības principiem, par noteicošajiem ir uzskatāmi 
īpašie noteikumi. 

Šis privātuma aizsardzības paziņojums attiecas uz visām Posti un tam pilnībā piederošo 
meitasuzņēmumu tīmekļa vietnēm un domēniem. 

Saites uz trešo personu vietnēm 

Posti tīmekļa vietnē var atrasties saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Saites ir izvietotas 
ar mērķi uzlabot mūsu tīmekļa vietnes lietojamību vai sniegt informāciju, kas Jums var būt 
noderīga. Uzklikšķinot uz šīm saitēm, Jūs pametīsiet Posti vietni. Posti neuzrauga vietnes, uz 
kurām notiek pāradresācija, sekojot trešo personu saitēm, vai to privātuma politiku, kas var 
atšķirties no Posti privātuma politikas. Mēs neatbalstām un neiesakām trešo personu tīmekļa 
vietnes. Uz personas datiem, ko Jūs izpaudīsiet trešajai personai vai ko no Jums iegūs trešā 
persona, neattieksies Posti privātuma aizsardzības principi. Mēs iesakām pirms jebkādu 
personas datu izpaušanas vienmēr kārtīgi iepazīties ar attiecīgā uzņēmuma privātuma 
politiku. 

Anonīma vietnes lietošana 

Lielākā daļa lapu šajā vietnē ir paredzētas datu iegūšanai un saziņas nolūkiem, un Jūs varat 
izmantot vietni bez nepieciešamības izpaust Posti savu identitāti vai jebkādus personas 
datus. Tomēr atsevišķos gadījumos, kad Jūs lietosiet šo vietni, Posti būs nepieciešama 
informācija par Jums. Posti meklēšanas funkcijā var izmantot ārējo zināšanu bāzi, lai 



   
 
 
palīdzētu klientiem atrast viņiem nepieciešamo informāciju. 
Meklēšanas procesā netiek izmantoti lietotāju identificējoši dati. 

 

Personas datu iegūšana 

Lai sniegtu Jums pēc iespējas labākus pakalpojumus, mums var rasties nepieciešamība lūgt 
Jums vai saņemt Jūsu personas datus. Tieši tāpēc Posti ar Jūsu piekrišanu var iegūt un 
apstrādāt Jūsu personas datus. Saskaņā ar noteiktajām prasībām, mēs iesniedzam datu 
aizsardzības iestādēm attiecīgus paziņojumus par personas datu apstrādi. Mēs lūdzam 
sniegt personas datus, kad Jūs, piemēram, iegādājaties pakalpojumus, pieprasāt papildu 
informāciju, pasūtat mārketinga vai atbalsta materiālus, piesakāties, piedalāties konkursā vai 
aptaujā, vai iesniedzat pieteikumu uz Posti izsludinātu vakanci. Personas dati, ko mēs šajā 
vietnē varam no Jums pieprasīt, var ietvert kontaktinformāciju kā, piemēram, Jūsu vārds un 
uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, vai citu Jūs identificējošu informāciju, 
piemēram, lietotājvārdus un paroles, rēķinu izrakstīšanas un pasākumu informāciju, 
informāciju par Jūsu interesēm saistībā ar produktiem un pakalpojumiem, Jums vēlamo 
saziņas metodi, pamatinformāciju par Jūsu izglītību un darbu, kā arī informāciju, kas saistīta 
ar vakanci, uz kuru Jūs piesakāties. 

Posti uzņēmējdarbības operācijas ir starptautiskas. Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dati, kas 
tiks iegūti šīs vietnes lietošanas gaitā, ja to pieļauj piemērojamie tiesību akti, var tikt nodoti 
ārpus valsts robežām uz valstīm, kurās atrodas serveri, kas nodrošina šīs vietnes tehnisko 
atbalstu (ieskaitot datu nodošanu no šīm ārvalstīm atpakaļ uz valsti, kurā atrodaties), ar 
mērķi nodrošināt šīs vietnes un Posti pakalpojumu īstenošanu un attīstību, vai glabāt 
informāciju šajā privātuma aizsardzības paziņojumā norādītajos nolūkos. Glabātā informācija 
var atrasties Somijā vai kādā citā Posti darbības valstī. 

Posti noteiktu produktu vai pakalpojumu nodrošināšanai saviem klientiem var izmantot 
apakšuzņēmēju pakalpojumus. Posti var rasties nepieciešamība kopīgot personas datus ar 
šiem apakšuzņēmējiem, lai ļautu tiem sniegt Posti savus pakalpojumus. Posti 
apakšuzņēmējiem ir aizliegts izmantot šādi iegūtos personas datus jebkādiem citiem 
nolūkiem. 

Lietotāju izpaustie personas dati netiks nodoti trešajām personām. 

Tīmekļa vietnes lietotāju identificēšana 

Papildus Jūsu izpaustajai informācijai Posti vai Posti partneri var iegūt informāciju par Jums, 
izmantojot automatizētās datu ieguves rīkus, Jums apmeklējot Posti tīmekļa vietni. Šie 
automatizētās datu ieguves rīki ietver sīkdatnes un citus parasti lietotos datu ieguves rīkus.  

 Sīkdatnes 

Posti vai Posti partneri var iegūt informāciju par Jums, izmantojot sīkdatnes un citus līdzīgus 
datu ieguves rīkus. 

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa pakalpojumu sniedzējs saglabā lietotāja 
tīmekļa pārlūkā. Sīkdatnes apkopo noteiktu veidu standarta informāciju kā, piemēram, Jūsu 
tīmekļa pārlūka veids un valoda, vietnes lietošanas laiks un ilgums, vietnes, no kuras notika 
Jūsu pāradresācija uz šo vietni, adrese, un Jūsu IP adrese. Tāpat sīkdatnes var saglabāt 



   
 
 
informāciju par Jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm, Jūsu 
klikšķinātajām saitēm un cita veida darbībām tīmekļa vietnē. 

Sīkdatnes izmanto sniegto pakalpojumu uzlabošanai, ziņojumu sagatavošanai un tīmekļa 
vietnes lietošanas analizēšanai, kā arī Posti un tā partneru mārketinga, reklāmas un satura 
mērķēšanas darbībām. Šāda sīkdatņu izmantošana nodrošina optimālu lietotāja pieredzi. 

Sīkdatnes ļauj efektīvi izmantot tīmekļa pakalpojumus, piemēram, atvieglojot iepirkšanos 
tiešsaistē vai nodrošinot, lai Jums nav nepieciešams pakalpojuma lietošanas gaitā vairākas 
reizes ievadīt savu paroli. Sīkdatnes arī palīdz Posti un tā partneriem izstrādāt personalizētu 
saturu, kas padara reklāmu un sniegto pakalpojumu saturu atbilstošāku Jums. Reklāmas tīkli 
un reklāmdevēji var izvietot trešo personu reklāmu, pamatojoties uz sīkdatņu informāciju, kas 
ir iegūta no pirmās personas (Posti) vietnes. 

Posti var izmantot sīkdatnes vai citus līdzīgus rīkus arī noteiktos Posti nosūtītajos e-pasta 
ziņojumos, tādējādi automātiski iegūstot datus, Jums atverot e-pasta ziņojumu vai 
uzklikšķinot uz Jūsu saņemtajā ziņojumā ievietotās saites. 

Ar sīkdatņu palīdzību iegūtie dati var tikt sasaistīti ar citiem no klienta saņemtajiem datiem un 
citos kontekstos, kad lietotājs ir pieslēdzies Posti pakalpojumam. 

Lietotāja iespējas kontrolēt sīkdatņu izmantošanu 

Ja nevēlaties, lai Jūsu tīmekļa pārlūks saglabā sīkdatnes, Jūs sava pārlūka iestatījumos 
varat atspējot sīkdatņu izmantošanu. Lūgums ņemt vērā, ka, iespējojot sīkdatnes, Jūs varat 
nodrošināt pakalpojumu un tīmekļa vietņu pilnvērtīgu funkcionēšanu, un Jums atbilstošas 
reklāmas saņemšanu. 

Sava tīmekļa pārlūka iestatījumos varat iztukšot savu sīkdatņu vēsturi, tādējādi dzēšot Jūsu 
pārlūka saglabāto sīkdatņu informāciju. Šāda darbība neliedz iegūt jaunu sīkdatņu 
informāciju. 

Lielākajā daļā tīmekļa pārlūku ir iespēja bloķēt trešo personu sīkdatnes. Šādā gadījumā Jūsu 
tīmekļa pārlūks akceptēs tikai tās sīkdatnes, ko izmanto tieši Jūsu lietotā pakalpojuma 
sniedzējs. Jūs varat atspējot trešo personu sīkdatnes sava tīmekļa pārlūka sīkdatņu 
iestatījumos. Tīmekļa vietnē Your Online Choices varat arī pārvaldīt iestatījumus reklāmai, 
kas ir balstīta uz Jūsu tīmekļa pārlūka lietošanu. 

Tāpat Posti un tā partneru mārketinga un mērķētas reklāmas pasākumu sīkdatnes var 
pārvaldīt, izmantojot pogu lapas lejasdaļā. 

Reklāmas identifikatori 

Posti aplikācijās mēs izmantojam tādus mobilās reklāmas identifikatorus kā IDFA (iOS) un 
AdID (Android), lai vērstu mobilās aplikācijas reklāmu uz mērķa grupām, kuras pēc mūsu 
domām varētu būt ieinteresētas mūsu aplikācijā. 

Posti partneri izmanto reklāmas identifikatoru šajās reklāmas platformās. Reklāmas 
identifikators ļauj mums veidot profilētas mērķa grupas. Šīm mērķa grupām apmeklējot citas 
vietnes, šajās vietnēs tiek parādītas reklāmas, kas ir īpaši šīm mērķa grupām interesējošas 
un atbilstošas. Reklāmas platformas, piemēram, Facebook var izmantot reklāmas 
identifikatoru, lai piedāvātu analizēšanas pakalpojumus un mērķētu reklāmu. 



   
 
 
Jūsu mobilā tālruņa operētājsistēmā ir pieejams iestatījums uz Jūsu 
interesēm balstītas reklāmas bloķēšanai vai Jūsu mobilā ID 
atiestatīšanai.  

 

 

 

Piemēram, Jūs varat izmantot iestatījumu „Limit Ad Tracking” (iOS ierīcēs) vai iestatījumu 
„Opt out of Interest-Based Ads” (Android ierīcēs), tādējādi ierobežojot informācijas 
izmantošanu par Jūsu mobilo aplikāciju lietošanu uz Jūsu interesēm balstītas reklāmas 
attēlošanai. 

Mēs savos pakalpojumos izmantojam mērķētas sīkdatnes. Iespējojot mērķēto sīkdatņu 
izmantošanu, Jūs Posti pakalpojumos saņemsiet mērķētu reklāmu vai personalizētu saturu. 
Posti iegūtā sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī personalizēta satura nodrošināšanai 
Posti partneru pakalpojumu ietvaros. 

Personas datu droša glabāšana 

Mēs ļoti nopietni uztveram Jūsu uzticēšanos mums. Posti īsteno dažādus tehnoloģiskus 
pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi šajā vietnē Jūsu izpaustajiem personas 
datiem un nepieļautu šādu datu neatbilstošu lietošanu. Īpaši konfidenciālu datu, piemēram, 
kredītkartes informācijas iegūšanai un nodošanai mēs izmantojam SSL (Secure Sockets 
Layer) datu šifrēšanu. SSL datu šifrēšana ir paredzēta, lai padarītu pārsūtītos datus 
nesalasāmus nepiederošām personām. Šis drošības pasākums tiek īstenots gadījumos, kad 
tīmekļa pārlūka loga lejasdaļā ir redzama atslēgas vai aizslēgtas slēdzenes ikona (ikonas 
veids ir atkarīgs no Jūsu izmantotā tīmekļa pārlūka). 

Iegūto datu precizitāte 

Posti pēc savas iniciatīvas vai pēc Jūsu pieprasījuma var papildināt, labot vai dzēst 
nepilnīgus, neprecīzus vai spēkā neesošus personas datus, kas ir iegūti saistība ar šīs 
vietnes lietošanu. Ja vēlaties atjaunināt un/vai pārbaudīt savus personas datus, vai atteikties 
no mārketinga ziņojumu saņemšanas, lūdzu, sazinieties ar Posti klientu apkalpošanas 
dienestu. Posti kontaktinformācija visvieglāk ir atrodama tīmekļa vietnē, caur kuru sniedzāt 
Posti savus personas datus, vai Posti vispārējās kontaktinformācijas lapās. 

Bērnu un apgādājamo privātums 

Posti apzināti neieprasīs personas datus no bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem, un Posti 
vietnes nav vērstas uz bērniem, kas ir jaunāki par minēto vecumu. Nepilngadīgie bez vecāku 
vai likumīgo aizbildņu atļaujas nedrīkst šajā vietnē veikt pirkumus vai iesaistīties citās 
juridiskās darbībās, ja vien to nepieļauj piemērojamie tiesību akti. 

Šī privātuma aizsardzības paziņojuma grozījumi 

Ja Posti veiks jebkādus šī privātuma aizsardzības paziņojuma grozījumus, mēs publicēsim 
grozīto paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē ar norādi par grozījumu veikšanas datumu. Būtisku 
paziņojuma grozījumu veikšanas gadījumā mēs varam papildus informēt Jūs par šādiem 
grozījumiem arī ar citu saziņas līdzekļu starpniecību, piemēram, nosūtot e-pasta ziņojumu 



   
 
 
vai mūsu mājaslapā publicējot informatīvu biļetenu. Mēs aicinām 
regulāri pārskatīt šos privātuma aizsardzības principus, lai 
pārliecinātos, ka esat informēts(-a) par visiem veiktajiem 
grozījumiem. 

 


