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RSign datu aizsardzības politika 
 
1. Vispārīga informācija 
 
Šī Politika nosaka pamatojumu, uz kura bāzes mēs (turpmāk tekstā: “Jungheinrich”, “mēs”) 
apstrādājam personas datus, ko jūs sniedzat mums RSign pakalpojuma (turpmāk tekstā “Produkts”) 
ietvaros. 

Šis produkts sniedz iespēju veikt līgumu dokumentu un citu veidu dokumentu (turpmāk tekstā “Līgumu 
dokumenti”) elektronisku apmaiņu starp līgumslēdzējām pusēm. Lietojot Produktu, līgumu 
dokumentus var parakstīt elektroniski un nepieciešamības gadījumā pievienot papildu informāciju. 

Mēs, Jungheinrich, pievēršam lielu uzmanību konfidencialitātei un jūsu personas datu aizsardzībai. 
Turpmākajā teksta daļā mēs jūs informēsim par jūsu personas datu apstrādes veidu, apjomu un mērķi. 
Piekrītot šai Politikai, jūs piekrītat tālāk izklāstītajiem nosacījumiem. 

2. Datu pārzinis 
 
Datu pārzinis saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem ir Jungheinrich Lift Truck SIA, Rītausmas 
iela 23, Rīga, LV-1058, Latvija. 
 
Lūdzu, visus jautājumus par jūsu personas datu apstrādi, kā arī pieprasījumus par savu tiesību 
izmantošanu adresējiet mūsu datu aizsardzības speciālistam: 
 
Nils Tjuļkins  
Jungheinrich Lift Truck SIA 
Rītausmas iela 23 
Rīga, LV-1058, Latvija 
 
Telefons: +371 67 813 913 
E-Pasts: Nils.Tjulkins@jungheinrich.lv  
 
 
3. Informācija par datu apstrādi 
 
Mēs personas datus apstrādājam tikai saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem. 
Tas nozīmē, ka datu apstrāde tiek veikta tikai tad, ja tā ir juridiski atļauta, proti, ja datu apstrādi 
pieprasa tiesību akti, ja lietotājs ir devis savu piekrišanu, ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz 
mūsu leģitīmajām interesēm saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR (GDPR — 
General Data Protection Regulation)) 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, vai tā ir nepieciešama līguma 
izpildes vai līguma noslēgšanas pasākumu īstenošanai saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) 
apakšpunktu. 
 

3.1. Tīmekļa vietnes apmeklēšana 
 

Kad jūs apmeklējat produkta tīmekļa vietni, tiek apkopoti šādi dati: 

 IP adrese; 

 pārlūka tips; 

 operētājsistēma; 

 izmantotās ierīces valodas iestatījums;  

 apmeklētā interneta adrese (URL) un apmeklētās lapas; 

 apmeklējuma datums un laiks. 
 
Lai nodrošinātu ērtu produkta lietošanu, kā arī atklātu, novērstu un izsekotu jebkuras tehniskas kļūdas 
vai nepareizu produkta un mūsu pakalpojumu izmantošanu, šie automātiski apkopotie dati tiek 
saglabāti. 
Datu apstrāde iepriekš minētajiem nolūkiem saskaņā VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu tiek 
veikta, balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. 
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3.2. Produkta lietošanas laikā 

 
Produkta lietošanas laikā tiek apstrādāti arī šādi dati: 
 
- vārds, uzvārds; 
- e-pasta adrese; 
- paraksts. 
 
Lai būtu iespējama transakciju aplūkošana Produktā un Līguma dokumentu apstrāde un parakstīšana, 
transakcijas saņēmējam saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir jāpiekrīt (piekrišana) 
šiem datu aizsardzības nosacījumiem. 
 
Turklāt saņēmējs piekļuvi transakcijai saņems saites veidā, kas tiks nosūtīta e-pastā. Piekļuve ir 
ierobežota laikā, un pēc 30 dienām tā automātiski tiks iestatīta kā neaktīva. Ja jūs vēlaties iebilst datu 
apstrādei, jūs saskaņā ar šī privātuma paziņojuma 7.5. punktu to varat darīt jebkurā laikā. Lūdzu, 
ievērojiet, ka iebilduma gadījumā jūs nevarēsiet ar Produkta starpniecību saņemt jebkādus Līguma 
dokumentus. 
 

3.3. Transakciju pārsūtīšana pārstāvjiem un tiešajiem vadītajiem 
 
Transakcijas apstrādei un/vai parakstīšanai atļauts pārsūtīt citiem saņēmējiem jūsu organizācijā 
(piemēram, pārstāvjiem vai tiešajiem vadītājiem). 
Lūdzu ievērot, ka visi nākamie saņēmēji iepriekš jāinformē par pārsūtīšanu. Pārsūtīšanu atļauts veikt 
tikai ar attiecīgās personas piekrišanu. Jāņem vērā arī šim nolūkam apstrādātie dati, kas norādīti 
3.2. punktā. Lēmumu par “Mainīt parakstītāju” funkcijas izmantošanu pieņem sākotnējais saņēmējs. 
 
4. Jūsu personas datu aizsardzības pasākumi 

 
Lai nodrošinātu piemērojamās Eiropas un nacionālās datu aizsardzības tiesību aktu prasības un datus 
aizsargātu pret nejaušu vai apzinātu neautorizētu personu veiktu izmantošanu, zaudēšanu, 
iznīcināšanu vai piekļuvi, mēs īstenojam jaunāko tehnoloģiju tehniskos un organizatoriskos drošības 
pasākumus. 

Turklāt visa komunikācija attiecībā uz apmeklējumu un Produkta lietošanu ar tīmekļa pārlūka 
palīdzību, ir šifrēta ar TLS procedūru. 

Visi jūsu personīgi nosūtītie dati tiek pārsūtīti, izmantojot vispārpieņemto un drošo SSL (Secure 
Socket Layer) standartu. SSL ir drošs un pārbaudīts standarts, ko, piemēram, izmanto tiešsaistes 
banku operācijām. Droša SSL savienojuma identificēšanas līdzekļu izmantošanu norāda burts “s” 
vietnes adresē http (proti, https://...) jūsu tīmekļa pārlūka adreses joslā un piekaramās atslēgas 
simbols jūsu tīmekļa pārlūka apakšdaļā. 

Personas datu, kurus mēs uzglabājam, aizsardzībai pret viltošanu, daļēju vai pilnu zaudēšanu un pret 
neautorizētu trešo pušu piekļuvi mēs izmantojam atbilstošas tehniskās un organizatoriskās drošības 
metodes. Mūsu drošības pasākumi atbilstoši tehnoloģiskajai attīstībai tiek nepārtraukti uzlaboti. 

5. Datu pārsūtīšana trešajām pusēm 
 
Lai jums nodrošinātu Produktu, mēs sadarbojamies ar Frama AG (Frama AG, Dorfstrasse 6, 3438 
Lauperswil, Šveice). 
 
Ja mēs iesaistām ārējus pakalpojumu sniedzējus, tas vienmēr notiek saskaņā ar tiesību normām un 
šīs privātuma politikas nosacījumiem. Datu saņēmēju pienākums ir datus lietot tikai paredzētajiem 
mērķiem. Ja dati tiek nosūtīti saņēmējam ārpus Jungheinrich Group, kas atrodas trešajā valstī ārpus 
Eiropas Savienības / EEZ, saņēmējs garantē līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni, kas atbilst VDAR 
44. pantam un tam sekojošajiem pantiem. Izņēmumi ir valstis, kuru datu aizsardzības līmeni ES 
Komisija ir atzinusi par atbilstošu saskaņā ar VDAR 45. pantu. 
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6. Jūsu personas datu uzglabāšanas ilgums 

 
Mēs jūsu datus uzglabājam tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķim, kuram dati tika apkopoti. Ilgāka 
uzglabāšana tiks veikta, ja jāpiemēro tiesību aktos noteiktie saglabāšanas termiņi vai jūs izteicāt 
piekrišanu ilgākai datu uzglabāšanai. 

 
7. Jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi 

 
7.1. Piekļuves tiesības 

 
Jūs varat jebkurā laikā mums pieprasīt informāciju par apstrādātajiem jūsu personas datiem. Jums ir 
tiesības iegūt no mums saņemto datu, kurus mēs apstrādājam, kopiju. 

 
7.2. Labošanas tiesības, dzēšanas tiesības  

 
Jums ir tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu personas datu, kas attiecas jums, labošanu. 
 
Jums ir arī tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja un ciktāl tie vairs nav nepieciešami 
apstrādes mērķiem, ja esat atsaucis savu piekrišanu apstrādei vai iebilstat apstrādei, un nepastāv 
neviens cits tiesiskais pamatojums datu apstrādei, vai arī apstrāde bija nelikumīga. Ja mums jūsu 
personas dati līguma izpildei nebūs vajadzīgi, mēs pēc jūsu pieprasījuma dzēsīsim personas datus vai 
arī uzglabāsim, ja to pieprasa tiesību akti. 

 
7.3. Apstrādes ierobežošanas tiesības  

 
Jums ir tiesības mums pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja: 

 jūs apstrīdat personas datu precizitāti, uz laika periodu, kas mums sniedz iespēju pārliecināties 
par personas datu precizitāti; 

 apstrāde ir prettiesiska un jūs atsakāties dzēst personas datus, un dzēšanas vietā pieprasāt 
lietošanas ierobežošanu; 

 mums personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkiem, taču jūs pieprasāt likumīgo 
prasību nodrošināšanu, izpildi vai aizsardzību, vai 

 jūs atbilstoši VDAR 21. panta 1. punktam iebilstat apstrādei, kamēr nav pārbaudīts, vai pastāv 
Jungheinrich Lift Truck SIA tiesiskais atcelšanas pamatojums jūsu esošo iemeslu ignorēšanai. 
 

7.4. Tiesības uz datu pārnesamību 
 
Jums ir tiesības strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā saņemt personas datus, kas attiecas 
uz jums un kurus jūs mums iesniedzāt, kā arī jums ir tiesības bez ierobežojumiem šos datus nosūtīt 
citam datu pārzinim ar nosacījumu, ka: 

 a) apstrāde ir balstīta uz piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 
9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai 
b) uz līgumu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 

 un apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. 
 

Jums ir tiesības personas datus no mums tieši nosūtīt citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. 
 

7.5. Tiesības iebilst 
 
Balstoties uz konkrēto jūsu situāciju, jums jebkurā laikā saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta e) vai 
f) apakšpunktu ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. Pēc tam mēs vairs neapstrādāsim 
jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kad apstrādei būs pārliecinošs tiesisks pamatojums, kam 
būs augstāks spēks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai apstrāde tiks izmantota juridisku 
prasību izvirzīšanai, izpildei vai aizsardzībai.  
 

7.6. Tiesības atsaukt piekrišanu 
  
Jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, norādot un nenorādot iemeslus. 
Atsaukšana neietekmē līdz šim brīdim veiktās apstrādes likumību. 
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Lūdzu, visus pieprasījums attiecībā uz jūsu tiesību aizstāvēšanu adresējiet mūsu datu aizsardzības 
speciālistam, kura kontaktinformācija ir norādīta iepriekš. 
 
8. Saites uz tīmekļa vietnēm 
 
Mūsu produktā iekļautās saites var būt saistītas ar citām Jungheinrich AG tīmekļa vietnēm. Šim 
nolūkam paredzētā un parādītā konfidencialitātes politika skaidri attiecas uz attiecīgajām tīmekļa 
vietnēm. Tādi paši nosacījumi attiecas uz saitēm uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. 
 
9. Šīs konfidencialitātes politikas jauninājumi  

 
Mēs atjaunosim šo Datu aizsardzības politiku, ja tas būs nepieciešams juridisku vai faktisku 
apsvērumu dēļ. Lai uzzinātu Datu aizsardzības politikas stāvokli, lūdzu, regulāri par to interesējieties. 
 
 
2020. gada 24. februāris 


