
 

Adrese: 
Granīta iela 32, k-9, Acone, 
Salaspils pag., Salaspils 
nov., LV-2119 

www.ekobaze.eu  
latvia@ekobaze.eu  
Tel.: +37127733081 

Reģ. Nr.: 40103185892,  
PVN Nr.: LV40103185892     
Banka: AS „SEB BANKA“ 
Konts: LV60UNLA 0050012733252            

 

Privātuma politika 

 

Personas datu apstrādes politikas mērķi: 

Aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to tika izstrādāti Privātuma politikas principi, kas attiecas uz klientu 

personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Ekobaze Latvia darbība tīmeklī 

notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī atbilstoši Eiropas Savienības (GDPR) regulai un sīkdatņu 

izmantošanas normatīviem. 

Lūdzam, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem. 

Personas datu ieguve un izmantošana: 

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras persona ir sniegusi Ekobaze Latvia, lai pieteiktu pakalpojumu, 

noslēgtu līgumu, izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, sniegtu vai saņemtu informāciju. 

Klientu personas datu iegūšana: 

Klientam veicot autorizāciju tīmekļa vietnē http://www.ekobaze.lv/  

Sniedzot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese u.c.). 

Tīmekļa vietnē http: www.ekobaze.lv izmantojot sīkdatnes (cookies). 

Slēdzot līgumu par pakalpojumu saņemšanu. 

Personas datu aizsardzība: 

Ekobaze Latvia veic visus iespējamos drošības pasākumus izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas (pieejamos 

administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu fizisko personu datus. Dati trešajām personām var tikt izpausti 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

Datu drošība: 

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Ekobaze Latvia tās tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā, ir uzskatāmi 

par konfidenciālu informāciju.  

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām godīgu un likumisku personas datu apstrādi. 

Privātuma politikas noteikumi un grozījumi 

Mēs pieņemam, ka pirms kļūšanas par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un 

noteikumus un esat akceptējuši tos.  

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to 

publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat 

iepazinies ar izmaiņām. 

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, lūdzam sazināties ar 

mums, izmantojot e-pasta adresi latvia@ekobaze.eu. 


