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ŠAJĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKĀ SNIEGTĀ INFORMĀCIJA 

Jaguar Land Rover ir viens no pasaulē vadošajiem “premium” klases automašīnu ražotājiem. Mūsu klienti 

pastāvīgi izvēlas inovācijas un dizainu, kas atbilst viņu vajadzībām un vēlmēm vai pat pārsniedz tās. Mūsu 

produktiem ir raksturīga kvalitāte un izcilība. Visa pamatā ir rūpes par mūsu klientiem.  

Mēs nodrošinām konfidencialitāti visiem personas datiem, kurus apstrādājam. Šajā konfidencialitātes politikā ir 

izklāstīts, kā mēs izmantojam personas datus, kas iegūti, kad izmantojat My InControl pakalpojumus un mūsu 

transportlīdzekļus (šajā konfidencialitātes politikā — transportlīdzekļi), produktus un pakalpojumus, kā arī 

sniegta informācija par jūsu tiesībām uz datu aizsardzību.  

DATU AIZSARDZĪBAS INFORMĀCIJA 

1. INFORMĀCIJA PAR DATU PĀRZINI: KAS MĒS ESAM UN KĀ AR MUMS SAZINĀTIES 

Kas mēs esam. Vārdi “Jaguar Land Rover”, “JLR”, “mēs”, “mūsu”, “mums” vai “mūs” šajā 

konfidencialitātes politikā norāda uz datu pārzini Jaguar Land Rover Limited, kura juridiskā adrese ir 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Anglija un kura reģistrācijas numurs ir 1672070.  

Plašāku informāciju par Jaguar Land Rover grupu skatiet tālāk sadaļā “Papildinformācija”. 

Klientu attiecību centra kontaktinformācija. Ja jums ir jautājumi par šo konfidencialitātes politiku vai 

tajā minētajiem produktiem un pakalpojumiem, skatiet mūsu kontaktinformāciju šajā tīmekļa lapā: jlr-euro-

importer-customer-relations@jaguarlandrover.com. 

 

PAPILDINFORMĀCIJA... 

… par JAGUAR LAND ROVER grupu... 

 Jaguar Land Rover ir viens no uzņēmumiem grupā, kuras mātesuzņēmums ir Jaguar Land Rover Automotive 

plc. Plašāka informācija par uzņēmumu Jaguar Land Rover ir pieejama šajā tīmekļa vietnē: 

https://www.jaguarlandrover.com/.  

Jaguar Land Rover ir Tata grupas uzņēmums. Plašāka informācija par Tata grupu un Tata grupas 

uzņēmumiem ir pieejama šeit: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust un 

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

 

2. KAD TIEK PIEMĒROTA ŠĪ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA 

• Šī konfidencialitātes politika tiek piemērota, kad lietojat: 

mailto:jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com
mailto:jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com
https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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o lietotniInControl Remote, kas ir viedtālruņa lietojumprogramma (“Lietotne”), ko lejupielādējāt 

viedtālrunī vai mobilajā ierīcē (kopā — “Ierīce”) no tiešsaistes veikala un kas jums sniedz 

iespēju lietot Remote Essentials funkcijas un Remote/Remote Premium funkcijas atkarībā no 

jūsu abonementa; 

o “Lietotne Remote Park Assist”, kas ir viedtālruņa lietojumprogramma, ko lejupielādējāt no 

tiešsaistes veikala un kas sniedz iespēju izmantot Remote Park Assist funkcijas;  

o tīmekļa vietni My InControl, kurā varat piekļūt savam InControl pakalpojumu kontam un 

noteiktiem InControl pakalpojumiem; 

o jebkuru no norādītajiem InControl pakalpojumiem (atkarībā no jūsu transportlīdzekļa modeļa un 

abonementa): (i) pakalpojumi, kas tiek nodrošināti Lietotnē InControl Remote, Lietotnē Remote 

Park Assist un tīmekļa vietnē My InControl; (ii) pakalpojums SOS ārkārtas izsaukums (SOS 

Emergency Call); (iii) pakalpojums Optimizētā palīdzība uz ceļa (Optimised Road Assistance); 

(iv) pakalpojums InControl drošības izsekotājs/Drošības izsekotājs Pro (InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro); un (v) jebkuras saistītas vai pakalpojumā InControl pieejamas 

lietotnes un pakalpojumi (“InControl pakalpojumi”); 

o informācijas un izklaides sistēmu, tostarp InControl Touch Pro un Pivi Pro Funkcijas (vārds 

“Funkcijas” šajā konfidencialitātes politikā attiecas uz transportlīdzekļiem, kam ir Funkcija 

InControl Touch Pro un Pivi Pro, un tas attiecas uz informācijas un izklaides, savienojamības 

pakalpojumiem un programmatūras atjaunināšanas funkcijām un “Tiešajiem” pakalpojumiem 

(tostarp programmatūru, attēliem, tekstu, datiem un citu saturu, kas veido šīs funkcijas vai ir ar 

tām saistīts); un  

o citas savienotās transportlīdzekļa sistēmas un pakalpojumus. 

Ņemiet vērā, ka šī konfidencialitātes politika neattiecas uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kurām jūs, 

iespējams, piekļūstat, lietojot InControl pakalpojumus vai citādi, vai pakalpojumiem un funkcijām, kuru 

saņemšanai piesakāties tieši pie trešajām pusēm; šādos gadījumos skatiet attiecīgo trešo pušu 

konfidencialitātes politikas. 

Šajā konfidencialitātes politikā ir noteikts, kādus datus (tostarp jūsu personas datus, ko mēs vācam vai 

ko jūs mums sniedzat) mēs apstrādājam pēc tam, kad jūs esat izmantojis tīmekļa vietni My InControl, 

mūsu transportlīdzekļus, produktus vai pakalpojumus, kas aprakstīti šajā 2. sadaļā. Rūpīgi izlasiet šo 

politiku, lai gūtu izpratni par mūsu praksi datu vākšanas jomā, kā arī saistībā ar jūsu personas datiem 

un to, kā mēs tos apstrādājam.  

Ņemiet vērā, ka jūsu pienākums ir informēt visus pasažierus un cilvēkus, kuriem atļaujat izmantot savu 

transportlīdzekli, informācijas un izklaides sistēmu un/vai InControl pakalpojumus, par šajā 

konfidencialitātes politikā noteikto praksi konfidencialitātes jomā (tostarp to, kādos veidos mēs drīkstam 

vākt un izmantot no transportlīdzekļa iegūtos datus un/vai datus saistībā ar transportlīdzekļa 

lietotājiem).  
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3. KĀDU VEIDU INFORMĀCIJU MĒS APKOPOJAM 

Mēs varam apkopot un apstrādāt tālāk norādītos datus par jums un/vai jūsu transportlīdzekli(-ļiem). 

• Iesniegtā informācija. Informācija, ko sniedzat, aizpildot tiešsaistes veidlapas sava InControl 

pakalpojumu konta iestatīšanas procesā, lietojot tīmekļa vietni My InControl un InControl 

pakalpojumus, izmantojot jūsu transportlīdzekļa informācijas un izklaides sistēmu un tās Funkcijas, 

informācija, ko jūs mums tieši sniedzat citos veidos (piemēram, sazinoties ar mums pa tālruni vai e-

pastā vai izmantojot kādu no tīmekļa vietnes My InControl veidlapām), vai informācija, ko jūsu vārdā 

sniedz vai apstiprina pilnvarots mazumtirgotājs (no kura esat iegādājies vai iznomājis transportlīdzekli) 

jūsu InControl pakalpojumu konta iestatīšanas procesā vai citādi saistībā ar cita veida saziņu ar jums 

vai pēc tās. Šī informācija ir atkarīga no jūsu veiktajām darbībām, un tajā var būt iekļauta informācija 

par jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru (tostarp viedtālruņa numuru), e-pasta adresi, valodu 

preferencēm, paroli un jūsu InControl pakalpojumu konta PIN kodiem, jūsu transportlīdzekļa 

informatīvi izklaidējošās sistēmas iestatījumiem un preferencēm, kā arī informācija par jūsu 

izvēlētajiem pilnvarotajiem mazumtirgotājiem. 

• Papildu informācija. 

o Ja jūs sazināties ar mums, mēs reģistrējam šādu saziņu; un 

o informāciju par darījumiem, ko jūs veicat tīmekļa vietnē My InControl. 

• Ierīces informācija (tostarp atrašanās vieta). Mēs varam apkopot informāciju par Ierīci vai jebkuru 

datoru, ko izmantojat, lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnēm vai lejupielādētu Lietotnes InControl Remote 

vai Lietotnes Remote Park Assist kopiju viedtālruņa Ierīcē, tostarp informāciju par operētājsistēmu, 

izgatavotāju, modeli un versiju, Lietotnes InControl Remote un/vai Lietotnes Remote Park Assist 

instalēšanas unikālo identifikatoru, Ierīces lokalizācijas iestatījumiem un valsts kodu. Lietotne 

InControl Remote var arī apkopot informāciju par jūsu ierīces atrašanās vietu un identifikācijas 

pilnvarām un lietotājvārdu, tomēr šī informācija netiek mums nosūtīta. Sniedzot piekrišanas, lai 

lejupielādētu Lietotni InControl Remote, jūs piekrītat GPS vai atrašanās vietas datu, tostarp kartes 

informācijas, izmantošanai lietotnes pakalpojumu vajadzībām. Varat ierobežot piekļuvi Ierīces 

atrašanās vietas informācijai vai tās vākšanu, atspējojot Ierīces atrašanās vietas funkcijas vai 

neizmantojot tās Ierīces funkcijas, kuru vajadzībām nepieciešama atrašanās vietas informācija.  

Ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt to, kādi Lietotnes pakalpojumi jums ir pieejami. Mūsu Lietotnēs var 

tikt piedāvāta izvēle iespējot Ierīcē pirkstu nospieduma vai acs tīklenes skenēšanas tehnoloģiju, la i 

pārbaudītu jūsu identitāti Lietotnē; šādos gadījumos mēs nevācam jūsu pirkstu nospieduma vai acs 

tīklenes skenēšanas informāciju, mēs tikai saņemam apstiprinājumu no jūsu Ierīces, ka validācijas 

pārbaude bija sekmīga. Plašāku informāciju par Ierīces datiem, datu automātisko vākšanu un 

sīkfailiem skatiet tālāk Sīkfailu politikā. 

• Transportlīdzekļa identifikācijas informācija. Informācija par transportlīdzekli(-ļiem), ko esat 

reģistrējis InControl pakalpojumos, vai par transportlīdzekli, ko esat citādi (piemēram, ar 

mazumtirgotāja starpniecību) norādījis kā saistītu ar jums, tostarp transportlīdzekļa identifikācijas 

numurs (TIN), marka, modelis, izlaiduma gads, funkcijas, reģistrācijas numurs, iegādes vai nomas 

datums un pilnvarotais mazumtirgotājs, no kura iegādājāties vai iznomājāt transportlīdzekli.  
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• Atrašanās vietas informācija. Lai sniegtu jums InControl pakalpojumus, mums un mūsu 

pakalpojumu sniedzējiem ir jāizmanto atrašanās vietas dati, kas tiek sūtīti no jūsu transportlīdzekļa, 

tostarp informācija par tā pēdējās stāvvietas atrašanās vietu. Mēs vācam un apstrādājam arī citu 

informāciju par transportlīdzekļa atrašanās vietu jebkurā brīdī InControl pakalpojumu “brauciena 

izsekošanas” funkcijas ietvaros (funkcija Journeys). Informācija, ko mēs vācam un apstrādājam šīs 

funkcijas ietvaros, tālāk tekstā tiek dēvēta par “Brauciena informāciju”. Transportlīdzekļa pēdējās 

stāvvietas atrašanās vietas informācija vienmēr tiks izsekota, un to nevar atslēgt uz laika periodu, 

kamēr saņemat InControl pakalpojumus. Ņemot to vērā, jebkurā brīdī varat izslēgt funkciju Journeys, 

izmantojot tīmekļa vietni My InControl un Lietotni InControl Remote. Tomēr, ja ir aktivizēta funkcija 

SOS ārkārtas izsaukums, Optimizētā palīdzība uz ceļa vai InControl drošības izsekotājs/Drošības 

izsekotājs Pro, reāllaika dati par transportlīdzekļa atrašanās vietu tiks aktivizēti automātiski, tiklīdz 

notiek attiecīgais aktivizācijas notikums, piemēram, jūsu transportlīdzeklis tiek evakuēts, kamēr 

aizdedze ir izslēgta, pārvietots tā, ka tiek ieslēgta funkcija InControl drošības izsekotājs/Drošības 

izsekotājs Pro vai tiek aktivizēti jūsu transportlīdzekļa gaisa spilveni, šie dati tiks nosūtīti attiecīgajam 

pakalpojuma sniedzējam un/vai avārijas dienestiem (atbilstoši situācijai) pat tad, ja funkcija Journeys 

ir izslēgta. Plašāku informāciju par attiecīgajiem aktivizācijas notikumiem skatiet transportlīdzekļa 

rokasgrāmatā. Atrašanās vietas informācija ir nepieciešama (neskaitot to, ka tā ir nepieciešama 

funkcijai Brauciena informācija), lai varētu izmantot arī noteiktas InControl pakalpojumu un Funkciju 

iespējas, tostarp noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu kartē un iegūt kājāmgājēja norādes 

nokļūšanai atpakaļ līdz transportlīdzeklim, kā arī noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu pilnā 

stāvvietā, izmantojot skaņas signāla un gaismu ieslēgšanas funkciju. Pat ja jūs neesat aktivizējis 

savu InControl pakalpojumu kontu, transportlīdzeklis var automātiski zvanīt avārijas 

dienestiem, izmantojot ierobežoto avārijas zvana funkciju, kā arī jūs, iespējams, varēsit 

manuāli veikt balss zvanu, lai izsauktu avārijas dienestus, izmantojot ierobežoto avārijas zvana 

funkciju. Šāda zvana gadījumā mums un/vai avārijas pakalpojumu sniedzējiem var tikt 

pārsūtīta informācija, tostarp informācija par jūsu transportlīdzekļa atrašanās vietu, laiku un 

transportlīdzekļa identifikatoru, kā izklāstīts transportlīdzekļa rokasgrāmatā, ko var skatīt šeit: 

https://www.ownerinfo.jaguar.com un https://www.ownerinfo.landrover.com.  

• Brauciena informācija. Informācija ar braucienu, kas tiek nosūtīta no transportlīdzekļa, tostarp 

informācija par nobraukto attālumu, reāllaika atrašanās vietu, brauciena ilgumu, vidējo ātrumu un 

brauciena efektivitāti. Kā minēts iepriekš, varat izslēgt funkciju Journeys, izmantojot tīmekļa vietni My 

InControl un Lietotni InControl Remote. Rezultātā netiks nosūtīta iepriekš minētā transportlīdzekļa 

informācija (izņemot informāciju par pēdējās stāvvietas atrašanās vietu). Kā norādīts iepriekš, ja ir 

aktivizēta funkcija SOS ārkārtas izsaukums, Optimizētā palīdzība uz ceļa vai InControl drošības 

izsekotājs/Drošības izsekotājs Pro, dati par transportlīdzekļa atrašanās vietu tiek sūtīti attiecīgajam 

pakalpojumu sniedzējam un/vai avārijas dienestiem (atbilstoši situācijai) pat tad, ja funkcija Journeys 

ir izslēgta.  

• Runas datu žurnāla informācija: balss dati un iesniegtie dati, kurus koplietojam ar mūsu balss 

pakalpojumu sniedzējiem, lai varētu reaģēt uz jūsu sniegtajām balss komandām, var ietvert tālāk 

minēto: audiofaili, saistītie noraksti un žurnālfaili. 

• Transportlīdzekļa ekspluatācijas informācija. Tā ietver tehniskos datus, kas ir saistīti ar 

transportlīdzekli kā izstrādājumu, tostarp datus par transportlīdzekļa komponentiem (piemēram, 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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sērijas numuru, programmatūras versiju); informāciju par transportlīdzekļa kvalitāti un apkopi 

(piemēram, diagnostikas problēmu kodus); informāciju par transportlīdzekļa nokļūšanu negadījumā, 

piemēram, faktu, ka ir aktivizēti drošības spilveni vai sensori; un informāciju par transportlīdzekļa 

darbību tā ikdienas ekspluatācijas gaitā, tostarp un ne tikai informāciju par degvielas apjomu, attālumu 

līdz degvielas tvertnes iztukšošanai, odometra rādījumu, attālumu, līdz tiks aktivizēts apkopes statuss, 

dzesētāja līmeni, mazgāšanas šķidruma līmeni, bremžu šķidruma līmeni, bremžu kluču nodilumu, 

gaisa spiedienu riepās, gaisa spiediena riepās sensora kļūmēm, dzinēja kļūmēm, eļļas līmeni, durvju 

un logu statusu, drošības jostu piesprādzēšanu/nepiesprādzēšanu, jebkādu tādu sensoru informāciju, 

kas atrodas , piemēram, automašīnā, uz stūres, vai kameras sniegto informāciju, tostarp informāciju 

par to, vai ir atvērts salons, bagāžas nodalījuma pārsegs, informāciju par bagāžas nodalījuma 

atrašanos atvērtā stāvoklī, informāciju par akumulatoru akumulatoru, tostarp spriegumu, informāciju 

par emisijām un to, vai tiek ieslēgts vai atskaņots brīdinājums.  

• Žurnālu informācija. Šajā konfidencialitātes politikā ar frāzi “Žurnālu informācija” apzīmē 

žurnālfailus, kuros norādītas darbības vai pieprasījumi mūsu sistēmām, kas veikti, jums lietojot 

informācijas un izklaides sistēmu, tās Funkcijas un InControl pakalpojumus. Mēs automātiski vācam 

un saglabājam informāciju par funkcijas SOS ārkārtas izsaukumu un funkcijas Optimizētā palīdzība 

uz ceļa izsaukumiem transportlīdzeklī (tostarp informāciju par izsaukuma datumu, ilgumu un saturu, 

kā arī izsaukumu skaitu (“Izsaukumu žurnāla informācija”); šo datu izmantošana ir skaidrota tālāk 

tekstā. Kad piekļūstat tīmekļa vietnei My InControl, izmantojat informācijas un izklaides sistēmu vai 

Funkcijas, pievienojat SIM karti vai savienojat ierīci pārī, iespējams, mēs automātiski apkoposim un 

uzglabāsim noteiktu informāciju servera žurnālos, tostarp un ne tikai informāciju par interneta 

protokola (IP) adresēm, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), klikšķu straumēšanas datiem, 

pārlūkprogrammas tipu un valodu, skatītajām un aizvērtajām lapām, kā arī datumu vai laikspiedoliem 

(“Tīmekļa vietnes žurnāla informācija”). Mēs varam vākt un glabāt arī informāciju par to, kā jūs 

izmantojat InControl Remote pakalpojumus, un par transportlīdzekļa statusa paziņojumiem, kas no 

jūsu transportlīdzekļa tiek nosūtīti uz Lietotni InControl Remote App (“Lietotnes žurnāla 

informācija”), un informāciju, kas tiek iegūta, kad lietojat transportlīdzekļa informācijas un izklaides 

sistēmu, ievietoto SIM karti vai pārī savienoto ierīci (“Ierīces informācija”).   

• Autentifikācija drošības nolūkā. Transportlīdzekļa identifikācijas dati un autentifikācijas pilnvaras. 

• Funkciju informācija. Informācija par konkrētām funkcijām, piemēram, izlases vienumi, piezīmes, 

multivide, un informācija, kuru izvēlaties iesniegt Funkcijām, ko izmantojat; ar satura plūsmas 

lietojumu saistītā informācija; lietotāja iestatījumi, piemēram, funkcijas “Atcerēties mani” aktivizēšana; 

drošības autentifikācijas dati; lokalizācijas informācija, piemēram, laika josla, valoda un valsts; 

transportlīdzekļa marka un zīmols; atbilstoša Žurnālu informācija. 

• Funkcija “Atcerēties mani” vai “Atcerēties PIN”. Jūsu transportlīdzeklim var būt funkcija 

“Atcerēties mani” vai “Atcerēties PIN”, kas ir paredzēta noteiktām InControl pakotnes funkcijām. Ja 

iespējojat šo funkciju, tā sniedz iespēju automātiski saglabāt pieteikšanās datus transportlīdzeklī, 

atvieglojot piekļuvi funkcijām. Ņemiet vērā — kamēr šī funkcija ir aktivizēta, jebkura persona, kas 

izmanto transportlīdzekli, var piekļūt jebkuriem saglabātajiem iestatījumiem, Funkcijām un 

personiskajai informācijai transportlīdzeklī, kā arī izmantot InControl pakalpojumus transportlīdzeklī 
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tā, it kā to būtu darījis jūs. Ja nevēlaties, lai citiem lietotājiem būtu šāda piekļuve, sekojiet, lai funkcija 

“Atcerēties mani” vai “Atcerēties PIN” tiktu atspējota, un atsakieties attiecīgajās funkcijās. 

• Mārketinga dati. Mēs varam saņemt tieši no jums, no mazumtirgotājiem vai citiem partneriem, kas ir 

trešās puses, jūsu kontaktinformāciju, informāciju par jūsu mārketinga preferencēm vai citu 

informāciju, atbilstoši par to paziņojot un saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību 

aktiem. Jums ir tiesības lūgt neizmantot jūsu personas datus mārketinga nolūkos. Plašāku informāciju 

par jūsu tiesībām uz datu aizsardzību skatiet tālāk 9. sadaļā (Jūsu tiesības uz datu aizsardzību). 

• Publiski datu avoti. Mēs varam izmantot publiskus datu avotus, piemēram, lai nodrošinātu funkciju 

vai pakalpojumu darbību (piem., lai nodrošinātu ar autentificēšanos un krāpšanu saistītas pārbaudes), 

un/vai nodrošinātu mūsu turējumā esošo datu precizitāti. Piemēram, mēs drīkstam ik pa laikam veikt 

pārbaudes Ceļu satiksmes drošības direkcijā, lai noteiktu, vai jūsu transportlīdzekļa īpašnieka 

informācija ir aktuāla. 

• Trešo pušu dati. Mēs varam saņemt datus no trešajām pusēm, kā skaidrots tālāk 5. sadaļā. 

• Informācijas un izklaides sistēmas Funkcijas un Programmatūras atjauninājumi. Mēs varam 

izmantot saglabātos datus (piemēram, TIN), lai reģistrētu preferenču izvēles, nodrošinātu mūsu 

Programmatūras atjauninājumu atbalstu, apstrādātu vaicājumus un nodrošinātu atbilstību jebkādām 

nepieciešamajām biznesa prasībām saistībā ar Programmatūras atjauninājumu sniegšanu.   

• Lietotnes Remote Park Assist dati:Lietotnes Remote Park Assist darbības pamatā ir Wi-Fi 

savienojums starp jūsu Ierīci un transportlīdzekli. Kontrolējot jūsu transportlīdzekli, signāli tiks 

apstrādāti tikai transportlīdzekļa aparatūrā un netiks nosūtīti uz mūsu attālajiem serveriem. Kad 

pieteiksities Lietotnē Remote Park Assist, saņemsit aicinājumu norādīt savus InControl konta 

pierakstīšanās akreditācijas datus un PIN. Tādējādi varam pārbaudīt, vai jums ir derīgs InControl 

konts, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis būs sekmīgi savienots pārī ar Ierīci, Lietotnē Remote Park 

Assist varēsim parādīt konkrētu informāciju par jūsu transportlīdzekli.  

Ņemiet vērā, ka mēs varam saistīt Iesniegto informāciju ar citu iepriekš minēto informāciju, un gadījumos, 

kad mēs šādi rīkojamies, mēs apstrādājam šādu kombinētu informāciju kā personas datus saskaņā ar šo 

konfidencialitātes politiku, ja vien šāda informācija ir kombinēta. 

4. KA MĒS IZMANTOJAM TRANSPORTLĪDZEKĻA DATUS UN JŪSU PERSONAS DATUS.  

 

Mēs izmantojam transportlīdzekļa datus un personas datus, lai pārvaldītu un izpildītu pakalpojumu 

prasības un informācijas pieprasījumus, gūtu izpratni par pakalpojumu, transportlīdzekļa un Lietotnes 

lietojumu, iekšējās izpētes un attīstības nolūkos, kā arī mūsu produktu un pakalpojumu efektivitātes 

uzlabošanai. Plašāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam datus, un par juridisko pamatojumu, skatiet 

tālāk sadaļā “Papildinformācija”. 
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PAPILDINFORMĀCIJA... 

Tālāk norādīti galvenie veidi, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, un tiesiskais pamatojums mūsu rīcībai.  

Darbības, saistībā ar kurām var būt nepieciešams 

apkopot vai apstrādāt personas informāciju: 

Mūsu apstrādātās 

informācijas veidi: 

Piemērojamais 

juridiskais  

pamatojums: 

o Nozarē noteiktās/likumdošanas prasības, 

piemēram: 

▪ Neatliekamās palīdzības dienesti (eCall), ja tas ir 

juridiski noteikts. 

▪ Funkciju un pakalpojumu kiberdrošības un 

drošuma uzturēšana (tostarp programmatūras 

izlaišana, izmantojot bezvadu atjauninājumus). 

▪ Transportlīdzeklī iegūtu datu nodošana vai 

koplietošana ar piemērojamām iestādēm atbilstoši 

juridiskajām prasībām.  

o Informēšana par steidzamu paziņojumu par 

drošību vai produkta atsaukšanu 

o Juridisko un regulatīvo prasību vai juridisko 

prasību pārvaldība, tostarp šādos nolūkos: 

▪ Mūsu juridisko saistību izpilde vai mūsu juridisko 

tiesību aizstāvība.  

▪ Likumpārkāpumu novēršana/konstatēšana 

(tostarp, ja nepieciešams, lai sniegtu palīdzību 

Valsts ieņēmumu dienestam (VID), 

tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, 

CSDD vai citai valsts administratīvās vai 

kriminālās izmeklēšanas iestādei, kā arī valsts 

drošības nolūkos). 

▪ Iesniegtā informācija 

▪ Transportlīdzekļa 

identifikācijas 

informācija 

▪ Atrašanās vietas 

informācija 

▪ Informācija par 

braucienu 

▪ Informācija par 

transportlīdzekļa 

darbību 

▪ Žurnālu informācija,  

▪ Dati no publiski 

pieejamiem avotiem 

▪ Trešo pušu dati. 

▪ Informācija par ierīci  

Tiesiskais 

pienākums 

o Transportlīdzekļa funkciju un pakalpojumu (tostarp 

ar trešo personu funkciju nodrošinātāju 

starpniecību) iestatīšana un darbība: 

Īpaši jāņem vērā, ka: 
▪ Atrašanās vietas informācija tiks apstrādāta, kā 

nepieciešams, lai nodrošinātu uz atrašanās vietu 

balstītas funkcijas un pakalpojumus, kuru 

saņemšanai lietotājs ir pierakstījies vai kuras 

lietotājs ir pieprasījis.  

▪ Runas datu žurnāla informācija tiks apstrādāta un 

koplietota ar attiecīgajiem pakalpojumu 

sniedzējiem tikai runas aktivizēto funkciju un 

pakalpojumu darbības nolūkā.  

o Funkciju un pakalpojumu uzturēšana: (tostarp 

programmatūras izlaišana, izmantojot bezvadu 

atjauninājumus): 

▪ Defektu režīmu, kļūdu labojumu un diagnostikas 

un prognostisku problēmu identificēšana. 

▪ Problēmu, jautājumu un sūdzību izskatīšana 

(tostarp ar garantiju saistīto problēmu pārvaldība). 

o Tīkla un informācijas drošība: 

▪ Tas nepieciešams, lai uzturētu mūsu tīkla un 

informācijas drošību un sniegtu mums vispārīgu 

iespēju aizsargāt jūsu informāciju pret zudumu vai 

zaudējumiem, zādzībām un nesankcionētu 

piekļuvi.  

▪ Autentificēšanas dati tiek izmantoti, lai pierakstītos 

kontā un gādātu par drošību, kad jūs izmantojat 

▪ Iesniegtā informācija 

▪ Transportlīdzekļa 

identifikācijas 

informācija  

▪ Atrašanās vietas 

informācija 

▪ Informācija par 

braucienu  

▪ Runas datu žurnāla 

informācija 

▪ Informācija par 

transportlīdzekļa 

darbību  

▪ Žurnālu informācija,  

▪ Informācija par 

funkcijām 

▪ Dati no publiski 

pieejamiem avotiem  

▪ Trešo pušu dati 

▪ Drošības un 

autentifikācijas 

informācija 

▪ Funkcijas “Atcerēties 

mani” un 

“Atcerēties PIN” 

 

Līgums 
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funkcijas, un novērstu neatļautu piekļuvi. Tā tiek 

automātiski pārsūtīta mūsu drošības 

autentifikācijas un resursdatoru pakalpojumu 

sniedzējiem, lai pārbaudītu identitāti un nepieļautu 

nesankcionētu pakalpojumu, tostarp InControl 

pakalpojumu, lietošanu. 

o Pakalpojumu līgums un ar abonementu saistīta 

saziņa 

o Ierakstu uzturēšana un vispārīga 

līgumu/pakalpojumu administrēšana 
o Atbildes uz klientu pieprasījumiem un problēmu 

novēršana (pirms vai pēc līguma noslēgšanas)   

▪ Iekšējo darbību un administratīvos nolūkos 

(piemēram, tas ietver problēmu novēršanu, 

testēšanu, atbilstības nodrošināšanu mūsu audita 

prasībām, iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas 

izmeklēšanu un atbildes uz jebkādiem jūsu 

uzdotiem jautājumiem), kā arī, lai atbalstītu jūsu 

jautājumus. 

▪ Mēs drīkstam ierakstīt telefoniskas sarunas ar 
jums apmācības un kvalitātes uzlabošanas, kā arī 
strīdu izskatīšanas nolūkos. 

o Saziņa ar klientu saistībā ar produktu/funkciju (ja 

tas nav saistīts ar mārketingu vai reklāmu, 

piemēram, lai nodrošinātu atjauninājumus attiecībā 

uz līgumā noteiktiem pakalpojumiem vai funkcijām) 

o Paziņojums par transportlīdzekļa darbspēju 

(Vehicle Health Notification — VHN): 

▪ Lai sazinātos ar jums saistībā ar konkrētiem 

brīdinājumiem par darbspēju jūsu transportlīdzeklī. 

o Mārketinga un reklāmas paziņojumi (ja tiem nav 

vajadzīga cita piekrišana), piemēram: 

▪ Pasta, telefona, mārketinga vai reklāmas 

paziņojumi; 

▪ Digitāls vai sociālo tīklu mārketings, ja tas nav 

paredzēts atsevišķi; 

▪ Pakalpojumu līgumu un abonementa atjaunošanas 

piedāvājumi attiecībā uz jūsu esošajiem 

pakalpojumiem; 

▪ Mārketinga un reklāmas paziņojumi, kas saistīti ar 

līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem, 

izņemot gadījumus, kad lietotājs ir atteicies no šādu 
paziņojumu saņemšanas.  

o Izpēte un izstrāde, datu apkopošana un datu 

analīze: 

Šādos nolūkos: 

▪ produktu izstrāde un uzlabošana;  

▪ kļūmju režīmu, nepieciešamo kļūdu labojumu, 

diagnostikas un prognozēšanas problēmu 

identificēšana; 

▪ funkciju izmantošanas, tendenču un preferenču 

novērtējums.  

Tas ietver datu anonimizācijas procesu turpmākai 
izpētei/analīzei/statistiskiem mērķiem (tostarp bez 
ierobežojumiem tīkla un informācijas drošības 
nolūkos).  

o Jūsu pieredzes tīmekļa vietnē, informācijas un 

izklaides sistēmā, kā arī vispārīgās klienta 

pieredzes uzlabošana: 

▪ Iesniegtā informācija  

▪ Transportlīdzekļa 

identifikācijas 

informācija 

▪ Mārketinga dati, 

▪ Informācija par 

atrašanās vietu un 

informācija par 

braucienu (izņemot 

gadījumus, kad 

tiesību aktos ir 

noteikta 

nepieciešamība 

saņemt piekrišanu) 

▪ Transportlīdzekļa 

darbības dati 

▪ Informācija par ierīci 

▪ Trešo pušu dati 

▪ Žurnālu informācija 

▪ Zvanu žurnāla 

informācija 

▪ Lietotnes žurnāla 

informācija 

▪ Drošības un 

autentifikācijas dati 
▪ Dati no publiski 

pieejamiem avotiem 

Leģitīmas 
uzņēmējdarbības  
intereses 
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▪ Lai uzlabotu un vienkāršotu jūsu pieredzi visās 

Jaguar Land Rover tīmekļa vietnēs, pieredzi 

transportlīdzeklī, lietotnē ietvertās funkcijas 

(piemēram, lai noteiktu ekrāna izmēru un 

ietilpinātu saturu ierīcē, kurā piekļūstat 

pakalpojumam) un atbalstītu jūsu īstenoto 

personalizētā tīmekļa vietnes satura lietošanu 

(tostarp apstrādājot jūsu piekļuvi Klientu portālam 

un tā izmantošanu, kā arī jūsu vienotās 

pierakstīšanās autentificēšanas darbības).  

▪ Tīmekļa vietnes datu lauku sākotnēja aizpildīšana, 

lai uzlabotu un modernizētu tiešsaistē pieejamās 

iespējas.  

o Transportlīdzekļa īpašumtiesību maiņas verifikācija 

un atbalsts InControl konta atsaistīšanai  

o Ierakstu uzturēšana un vispārēja administrēšana: 

▪ Lai uzturētu mūsu ierakstus, administrētu un 

uzturētu mūsu pakalpojumus, lietotnes, tīmekļa 

vietnes un funkcionalitāti transportlīdzeklī. 

▪ Lai nodrošinātu atbalstu jūsu vaicājumu 

izskatīšanai, kā arī veikt citas iekšējas darbības un 

administratīvus procesus (piemēram, problēmu 

novēršana, testēšana, audita prasību atbalsts, 

jūsu iesniegto vaicājumu izskatīšana, tostarp jūsu 

datu aizsardzības tiesības). 

 

Mēs drīkstam ierakstīt telefoniskas sarunas ar jums 

apmācības un kvalitātes uzlabošanas, kā arī strīdu 

izskatīšanas nolūkos. 

o Uzņēmumu iegāde vai pārdošana 

o Datu apkopošana, analīze un profilēšana: 

Kā norādīts iepriekš, mēs īstenosim izpētes un 
analītikas pasākumus, lai iegūtu informāciju mūsu 
mārketinga stratēģiju izstrādei, gūtu labāku izpratni par 
mūsu klientiem un apmeklētājiem, nodrošinātu atbalstu 
reklāmām mūsu tīmekļa vietnēs un uzlabotu tīmekļa 
vietņu informāciju, darbību un mūsu sniegtos 
pakalpojumus. Ja izmantosim šo darbību rezultātus 
profilēšanai un pielāgotiem mārketinga mērķiem, kā 
aprakstīts tālāk, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.  

o Mārketinga un reklāmas paziņojumi: 

▪ Mēs varam nosūtīt jums mārketinga paziņojumus, 

tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 

(piemēram, e-pastu, īsziņas, digitālos vai sociālos 

tīklus un citus līdzekļus), saistībā ar produktiem vai 

pakalpojumiem, kas var jūs interesēt. 

▪ Mēs varam arī koplietot jūsu informāciju ar mūsu 

neatkarīgajām trešajām pusēm mārketinga 

paziņojumu sūtīšanas nolūkā, tostarp, izmantojot 

elektroniskus līdzekļus. 

▪ Mēs varam izmantot sīkfailus pielāgotiem 

mārketinga mērķiem (skatiet mūsu sīkfailu 

politiku).  

o Atrašanās vietas informācijas izmantošana izpētei 

un izstrādei, datu apkopošanai un datiem (ja tiesību 

aktos ir noteikta nepieciešamība saņemt piekrišanu 

neapkopotu/specifisku ģeogrāfiskās atrašanās vietas 

datu izmantošanai) 

o Programmatūras bezvadu atjauninājumi: 

▪ Iesniegtā informācija 

▪ Transportlīdzekļa 

identifikācijas 

informācija  

▪ Transportlīdzekļa 

darbības dati 

▪ Atrašanās vietas 

informācija 

▪ Informācija par 

braucienu  

▪ Informācija par 

transportlīdzekļa 

darbību 

▪ Trešo pušu dati 

▪ Mārketinga dati 

 

Piekrišana  
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▪ Lai izvietotu bezvadu atjauninājumus 

transportlīdzeklī gadījumos, kad attiecīgie 

atjauninājumi nav saistīti ar jūsu abonētu 

pakalpojumu, vai citādi izvietošanai ir 

nepieciešama iepriekšēja lietotāja piekrišana. 

Piezīme: ja apkopojam jūsu personas datus ar piekrišanu 

kādam no iepriekš minētajiem mērķiem, jūs jebkurā laikā 

varat atsaukt savu piekrišanu mūsu īstenotai jūsu 

informācijas izmantošanai. Papildinformāciju skatiet tālākajā 

sadaļā  par piekrišanas atsaukšanu Section_9 . Jūsu 

tiesības atsaukt piekrišanu neietekmē datu apstrādes 

tiesiskumu atbilstoši atļaujai pirms piekrišanas atsaukšanas. 

 

 

5. AR KĀDĀM PERSONĀM MĒS KOPLIETOJAM JŪSU PERSONAS DATUS 

 

Mēs jūsu personas datus varam koplietot ar tālāk norādītajām personām (un saņemt informāciju par jums 

un jūsu transportlīdzekli(ļiem) no tām).  

• Trešās personas, kurām tie ir jāapstrādā, tostarp piegādātāji (papildinformāciju skatiet tālāk), trešo 

pušu lietotņu, navigācijas un citu Funkciju nodrošinātāji un ar transportlīdzekli un abonēšanu saistītu 

pakalpojumu sniedzēji (tostarp un ne tikai balss asistenta Funkciju un pakalpojumu, finanšu, 

apdrošināšanas, garantijas nomas/īres pakalpojumu sniedzēji), kā arī InControl pakalpojumu 

sniedzēji — lai varam jums nodrošināt produktus un pakalpojumus (un pārraudzīt to lietojumu un 

veiktspēju), ko esat tiesīgs saņemt, kam esat pieteicies vai ko esat pieprasījis, vai arī tos, kas pienākas 

jūsu transportlīdzeklim, piemēram, InControl pakalpojumi, Funkcijas, transportlīdzeklī pieejamie 

pakalpojumi un Programmatūras atjauninājumi. 

• Lai iespējotu trešo pušu pakalpojumus un Funkcijas, iespējams, jums tiks prasīts izveidot savienojumu 

starp savu InControl kontu un attiecīgās trešās puses kontu. Ja izvēlaties izveidot savienojumu starp 

saviem kontiem, iespējams, mēs kopīgosim noteiktu Iesniegto informāciju, Transportlīdzekļa 

identifikācijas informāciju, Atrašanās vietas informāciju, Brauciena informāciju, Transportlīdzekļa 

ekspluatācijas informāciju, Žurnālu informāciju un/vai Funkciju informāciju, kas ir nepieciešama 

pakalpojumu sniedzējam, kas ir trešā puse, lai tas varētu sniegt pakalpojumu vai Funkciju, kuru 

vēlaties iespējot. Informāciju par to, kā trešo pušu pakalpojumos tiek apstrādāti personas dati, skatiet 

attiecīgo trešo pušu konfidencialitātes politikā. 

• Lai jums nodrošinātu InControl pakalpojumus: telemātikas pakalpojumu sniedzēji, avārijas dienesti, 

autopalīdzības pakalpojumu sniedzēji, zagto transportlīdzekļu izsekošanas pakalpojumu sniedzēji, 

vietējās iestādes, viesošanas pakalpojumu sniedzēji, InControl pakalpojumu mobilā tīkla operators(i), 

anonimizēto analītikas pakalpojumu sniedzējs(i) un mārketinga pakalpojumu sniedzējs(i). 

• Lai veiktu jūsu InControl pakalpojumu un citu abonementu atjaunošanu, mums ir arī jāsniedz ar jūsu 

InControl pakalpojumu abonementu saistīta informācija e-komercijas pakalpojumu sniedzējam. Tas 

ietver transportlīdzekļa identifikācijas informāciju un personas informāciju, piemēram, jūsu vārdu, 

uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi. Mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumus, lai 

nodrošinātu atbalstu mūsu administratīvajām funkcijām un varētu apstrādāt un aktivizēt abonementa 
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pakalpojumu pasūtījumus. Mēs ierobežojam to, kādi dati tiek kopīgoti atbilstoši pakalpojuma 

prasībām.  

•  Mūsu mazumtirgotāju, pilnvaroto remontdarbnīcu un attiecīgos gadījumos importētāju uzņēmumu 

tīkls (kopā — “mazumtirdzniecības tīkls”), — lai mēs varētu izpildīt preču, pakalpojumu pieprasījumus 

u.c. pieprasījumus, sazināties ar jums par tiem, kā arī izvērtēšanas un apmācības vajadzībām un lai 

uzlabotu to pakalpojumu kvalitāti, kurus saņemat, mijiedarbojoties ar mūsu mazumtirdzniecības tīklu. 

• Jaguar Land Rover grupas uzņēmumi saskaņā ar šajā konfidencialitātes politikā noteikto datu 

lietojumu. 

• Trešās puses gadījumos, kad mēs pārdodam vai iegādājamies uzņēmumus vai aktīvus. 

• Ja mums ir pienākums izpaust vai kopīgot jūsu personas datus saskaņā ar jebkādu tiesisku vai 

reglamentējošu pienākumu vai pieprasījumu vai tādā mērā, kādā datu izpaušana nav pretrunā ar 

tiesību aktiem vai tiesisku atbrīvojumu (tostarp un ne tikai: informācijas izpaušana tiesas procesu, 

juridisko konsultāciju vai juridisko tiesību noteikšanas, izmantošanas vai aizstāvības nolūkos, 

noziegumu nepieļaušanai vai konstatēšanai, likumpārkāpēju aizturēšanai vai apsūdzības 

ierosināšanai vai valsts drošības nolūkos), vai lai īstenotu mūsu līguma noteikumus, analizētu 

faktiskus vai domājamus pārkāpumus vai aizsargātu Jaguar Land Rover vai tā klientu tiesības, 

īpašumu vai drošību. 

• Ja jūsu transportlīdzeklis pieder, to iznomā vai pārvalda uzņēmums vai cita organizācija, mēs 

izpaudīsim transportlīdzekļa identifikācijas informāciju trešajām pusēm attiecīgo pušu autoparkos 

iekļauto transportlīdzekļu InControl pakotnes abonementu pārvaldības, atjaunošanas un anulēšanas 

nolūkos. 

Mēs esam ieviesuši drošības pasākumus attiecībā pret mūsu pakalpojumu sniedzējiem, lai jūsu dati tiktu 

uzglabāti drošībā un izmantoti šajā konfidencialitātes politikā noteiktajiem mērķiem. 

PAPILDINFORMĀCIJA... 

…par JLR neatkarīgo trešo pušu tīklu... 

Mēs sadarbojamies ar vairākiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu mazumtirdzniecības 

tīkla uzņēmumiem, kreditēšanas produktu un līgumiskās nomas produktu nodrošinātājiem.  Jūsu personas 

dati var tikt tieši nosūtīti šiem uzņēmumiem (piemēram, ja jūs ar tiem sazināties pa tālruni, e-pastā vai 

izmantojot šo uzņēmumu tīmekļa vietņu lapas), vai mēs varam koplietot jūsu personas datus ar šiem 

uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams, lai izskatītu jūsu vaicājumus vai nodrošinātu citas pakalpojumu 

prasības. 

Mūsu mazumtirdzniecības tīkla uzņēmumi, kreditēšanas produktu un līgumiskās nomas produktu 

nodrošinātāji, kuru informācija ir pieejama Jaguar Land Rover tīmekļa vietnēs, ir neatkarīgi uzņēmumi 

(izņemot, ja norādīts citādi) un nav Jaguar Land Rover grupas uzņēmumi. Jūsu saziņa ar šiem uzņēmumiem 

(piemēram, veicot tālruņa zvanu vai nosūtot e-pasta ziņojumu) un dati, ko šiem uzņēmumiem sniedzat, 

izmantojot to tīmekļa vietnes, atrodas šo uzņēmumu, nevis JLR kontrolē. Ja jums rodas jautājumi par to, kā 

trešās puses (piemēram, mazumtirgotāji, importētāji, kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, līgumiskās nomas 
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produktu nodrošinātāji vai remontdarbnīcas) izmanto jūsu personas datus, ieteicams tieši sazināties ar 

attiecīgajiem uzņēmumiem. 

Informācija par neatkarīgajām trešajām pusēm, ar kurām mēs sadarbojamies   

Jaguar 

• Mūsu mazumtirdzniecības tīkla uzņēmumus parasti var identificēt, izmantojot tīmekļa vietnes 

funkcionalitāti “atrast mazumtirgotāju”. Uzņēmumus var meklēt pēc nosaukuma, atrašanās vietas vai 

pasta indeksa. Pilnīgs pilnvaroto mazumtirgotāju saraksts ir pieejams šeit: 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

Land Rover 

• Mūsu mazumtirdzniecības tīkla uzņēmumus parasti var identificēt, izmantojot tīmekļa vietnes 

funkcionalitāti “atrast mazumtirgotāju”. Uzņēmumus var meklēt pēc nosaukuma, atrašanās vietas vai 

pasta indeksa. Pilnīgs pilnvaroto mazumtirgotāju saraksts ir pieejams šeit: 

https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

… par piegādātājiem... 

Mēs izmantojam vairākus pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina atbalstu mūsu darbībai, un šiem 

pakalpojumu sniedzējiem var būt piešķirta piekļuve mūsu sistēmām un datiem, lai sniegtu pakalpojumus 

mūsu vajadzībām un jūsu vārdā, piemēram, maksājumu apstrādes uzņēmumiem, informācijas tehnoloģiju 

uzņēmumiem, piemēram, resursdatoru vai mākoņpakalpojumu nodrošinātājiem, mārketinga, analītikas un 

digitālās reklāmas atbalsta pakalpojumu sniedzējiem, savienoto automašīnu tehnoloģiju nodrošinātājiem, 

tostarp transportlīdzekļu satura atbalsta nodrošinātājiem, autentificēšanās pakalpojumu sniedzējiem, klientu 

apkalpošanas un klientu attiecību uzturēšanas dienestiem, pakalpojumu un sistēmu speciālistiem, 

administratīvo vai atbalsta pakalpojumu sniedzējiem, tīmekļa analītikas atbalsta pakalpojumu sniedzējiem.  

… par JAGUAR LAND ROVER grupas uzņēmumiem un to, kā tie nodrošina atbalstu pakalpojumiem... 

Kā Tata grupas uzņēmums mēs iegūstam priekšrocības, ko sniedz apjomīga IT infrastruktūra un pieredze 

plašā uzņēmumu grupā. Tas nozīmē, ka jūsu personas datiem, ko mums sniedzat, var piekļūt mūsu grupas 

uzņēmumi tikai gadījumos, kad tas ir nepieciešams pakalpojumu vai sistēmu uzturēšanai, kā arī atbalsta, 

apkopotās analītikas, uzņēmuma darbības turpināšanas, IT un administratīvo funkciju nodrošināšanai. 

Piemēram, tas var būt nepieciešams, lai nodrošinātu atbalstu īpašiem tīmekļa vietņu vaicājumiem vai sniegtu 

tehnisku atbalstu tīmekļa vietnes funkcionalitātes uzturēšanai.  

… par valsts iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm un regulatoriem... 

Ik pa laikam policija, citas tiesībsargājošās iestādes un regulatori var pieprasīt personas datus, piemēram, 

noziegumu nepieļaušanas vai konstatēšanas vajadzībām vai pārkāpēju aizturēšanai vai sodīšanai.  

 

 

 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html
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6. INFORMĀCIJA PAR STARPTAUTISKU DATU PĀRSŪTĪŠANU  

 

Mūsu savāktie dati tiek uzglabāti Apvienotajā Karalistē (AK) un Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) 

teritorijā, un/vai citās valstīs tādā mērā, kādā tas nepieciešams, lai mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji 

varētu nodrošināt transportlīdzeklī pieejamos pakalpojumus un InControl pakalpojumus. Datu apstrādi 

var veikt mūsu vai kāda mūsu pakalpojumu sniedzēja darbinieki, kas strādā ārpus AK un EEZ, tostarp 

InControl pakalpojumu nodrošināšanā iesaistītie darbinieki. Gadījumos, kad dati tiek pārsūtīti ārpus AK 

un/vai EEZ, mēs piemērojam drošības pasākumus, lai uzlabotu datu aizsardzību šo datu pārsūtīšanas 

procesā. Tas ietver attiecīgās trešās valsts atbilstības izvērtējumu, Eiropas Komisijas apstiprinātu (vai 

attiecīgajos gadījumos AK apstiprinātu) līgumu standartklauzulu izmantošanu, ja tie nepieciešami, un 

Privacy Shield (privātuma vairoga) sertifikācijas izvērtējumu uzņēmumiem, kas atrodas ASV (ja šis 

pārsūtīšanas veids tiek uzskatīts par atbilstošu).  

PAPILDINFORMĀCIJA... 

… par JAGUAR LAND ROVER veiktām atbilstības pārbaudēm informācijas starptautiskas 

pārsūtīšanas gadījumos… 

Gadījumos, kad uzņēmums JAGUAR LAND ROVER koplieto personas datus ar uzņēmumu, kas ir trešā puse 

un atrodas ārpus ES, šo datu pārsūtīšanas atbilstības izvērtēšanai tiek ņemti vērā tālāk norādītie aspekti. 

• Iekšējas pārbaudes, lai noteiktu, vai ir/nav izdots piemērojams Eiropas Komisijas lēmums par 

atbilstību. Mums ir grupas uzņēmumi valstīs, kuras Eiropas Komisija ir apstiprinājusi kā valstis, 

kurās ir spēkā pēc būtības līdzvērtīgi datu aizsardzības likumi, un mēs sadarbojamies ar 

piegādātājiem šādās valstīs. Pilnīgs šo valstu saraksts šīs konfidencialitātes politikas spēkā datumā: 

Andora, Argentīna, Kanāda, Fēru salas, Gērnsija, Izraēla, Šveice, Japāna, Džērsija, Jaunzēlande, 

Urugvaja un Menas sala. (ES-ASV Privacy Shield programma ir aprakstīta tālāk). Šis saraksts un 

informācija par Eiropas Komisijas izvērtētajiem aizsardzības pasākumiem ir pieejama šeit: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-

protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Tādu pasākumu lietošana atbilstošas personas datu pārsūtīšanas atbalstam, kas ir līdzīgi 

Eiropas Komisijas apstiprinātajiem pasākumiem. Mums ir arī grupas uzņēmumi, kas atrodas 

citās pasaules valstīs, un mēs sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzējiem citās pasaules valstīs. Lai 

pārvaldītu datu aizsardzības atbilstību pārsūtīšanas gadījumos, mēs izmantojam Eiropas Komisijas 

vai AK apstiprinātus datu pārsūtīšanas paņēmienus, piemēram, apstiprinātu līguma standarklauzulu 

izmantošanu. Ja nepieciešams, mēs arī izvērtējam, vai piegādātāja uzņēmumā ir spēkā saistošie 

uzņēmuma noteikumi. (Saistošie uzņēmuma noteikumi ir Vispārīgā datu aizsardzības regula — 

oficiāls datu aizsardzības veids, kas nodrošina personas datu pārsūtīšanas atbilstību.) Mēs varam 

sadarboties ar piegādātājiem, kuri var apliecināt, ka tiem ir piešķirts Privacy Shield sertifikāts, ja šis 

pārsūtīšanas veids tiek uzskatīts par atbilstošu. 

o Lai izprastu datu aizsardzības pasākumus, kas ir nepieciešami Eiropas Komisijas 

apstiprinātajās līgumu standartklauzulās, to paraugu var skatīt šeit: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-

contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o Pilnīgs saraksts ar apstiprinātajiem saistošajiem uzņēmuma noteikumiem ir pieejams šeit: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-

corporate-rules_en. 

o Pilnīgs to uzņēmumu saraksts, kam piešķirts Privacy Shield sertifikāts un informācija par šo 

uzņēmumu Privacy Shield sertifikātiem ir pieejama šeit: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

7. CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM PERSONAS DATUS 

Mēs uzglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai jums nodrošinātu jūsu abonētos 

produktus un pakalpojumus. Mēs arī uzglabājam datus, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem 

pienākumiem, pakalpojumu vai līgumu saistībām, izskatītu vaicājumus un risinātu strīdus, nodrošinātu 

mūsu likumiskās intereses un īstenotu savas tiesības  

Kritēriji, ko izmantojam, lai noteiktu informācijas uzglabāšanas periodu, ir šādi: spēkā esošie līgumiskie 

nosacījumi, likumā noteiktie informācijas uzglabāšanas periodi, piemērojamās normatīvās prasības un 

nozares standarti. 

8. JŪSU INFORMĀCIJAS DROŠA UZGLABĀŠANA 

Mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai jūsu dati tiktu apstrādāti droši un saskaņā ar šo 

konfidencialitātes politiku. 

Mēs pieprasām, lai visi mūsu pakalpojumu sniedzēji veiktu atbilstīgus pasākumus jūsu informācijas 

drošības uzturēšanai, un pakalpojumu sniedzēji var piekļūt jūsu informācijai un to izmantot tikai līgumā 

noteikto pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. 

Gadījumos, kad mēs jums piešķiram (vai jūs izvēlaties) paroli, kas nodrošina piekļuvi tīmekļa vietnei My 

InControl, jūsu pienākums ir rūpēties par šīs paroles konfidencialitāti. Aicinām jūs neizpaust šo paroli 

nevienai citai personai. Mēs neglabājam pieteikšanās akreditācijas datus, ar kuriem piesakāties, veidojot 

savienojumu ar jūsu izvēlētajiem trešo pušu pakalpojumiem; mēs droši glabājam tikai autorizācijas 

pilnvaru. 

Interneta un telekomunikāciju pakalpojumu rakstura dēļ informācijas pārsūtīšana šajos kanālos nav 

pilnībā droša. Lai gan mēs veicam visus iespējamos pasākumus jūsu personas datu aizsardzībai, mēs 

nevaram garantēt jūsu internetā pārsūtīto datu drošību; jūs uzņematies risku par informācijas 

pārsūtīšanu. Jūsu informācija tiks uzglabāta drošā vidē, aizsargāta, izmantojot fiziskus un tehniskus 

līdzekļus, piemēram, šifrēšanas tehnoloģijas vai autentifikācijas sistēmas, lai nepieļautu tās zudumu, 

nesankcionētu lietošanu, mainīšanu, izpaušanu, iznīcināšanu, zādzību vai nesankcionētu piekļuvi. Ja 

jums ir transportlīdzeklis ar tīmekļa pārlūkprogrammu, iesakām lietot to uzmanīgi un piekļūt tikai 

uzticamām tīmekļa vietnēm. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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9. JŪSU TIESĪBAS UZ DATU AIZSARDZĪBU  

Jums ir tiesības saistībā ar jūsu personas datiem, tostarp šādas: atsaukt piekrišanu gadījumos, kad esat 

to sniedzis, saņemt informāciju un piekļuvi jūsu personas datiem, labot vai precizēt nepilnīgus datus un 

noteiktos gadījumos ierobežot datus, pieprasīt datu dzēšanu, paust iebildumus pret datu apstrādi vai 

pieprasīt jūsu personas datu pārnesamību uz citu organizāciju. 

Jūs jebkurā brīdī varat atjaunināt mūsu turējumā esošos jūsu personas datus, izmantojot tīmekļa vietni 

My InControl vai Lietotni Remote.  

Mēs gādājam par to, lai nodrošinātu labāko klientu apkalpošanas līmeni. Ja jums ir nepieciešams vai 

vēlaties sazināties ar mums jebkādā jautājumā par jūsu tiesībām uz datu aizsardzību, rakstiet uz tālāk 

norādīto Klientu attiecību centra e-pasta adresi un vēstules tēmas sadaļā norādiet, ka tā ir saistīta ar jūsu 

tiesībām uz datu aizsardzību.  

•   jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com   

Ja neesat apmierināts ar datu apstrādi un jums ir sūdzības par to, sazinieties tieši ar mūsu datu 

aizsardzības speciālistu, rakstot uz šo e-pasta adresi: DPOffice@jaguarlandrover.com.  Ja neesat 

apmierināts, jums ir tiesības iesniegt sūdzību arī vietējai pārraudzības iestādei — Datu valsts inspekcijai. 

Ar Datu valsts inspekciju var sazināties tās tīmekļa vietnē https://www.dvi.gov.lv/lv/iestades-kontakti, 

zvanot pa tālruni +371 67223131 vai rakstot uz adresi Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Latvija. 

Plašāku informāciju par tiesībām uz datu aizsardzību skatiet tālāk sadaļā “Papildinformācija”.   

 

PAPILDINFORMĀCIJA... 

… par manām kā datu subjekta tiesībām... 

Ja esat sniedzis piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, tostarp elektroniskas mārketinga informācijas 

saņemšanai, jebkurā brīdī varat atsaukt šo piekrišanu. Vienkārši izmantojiet abonementa anulēšanas 

opcijas, kas ir pieejamas, piemēram, mūsu sūtītajos e-pasta mārketinga ziņojumos.  

• Varat lūgt piekļuvi mūsu turējumā esošajiem jūsu personas datiem, paust iebildumus pret to apstrādi, 

pieprasīt kļūdu novēršanu tajos, ierobežot vai apturēt to apstrādi vai dzēst datus. Ja jūs lūdzat, lai 

mēs dzēšam datus vai apturam to apstrādi, mums ne vienmēr ir pienākums šādi rīkoties. Šādā 

gadījumā mēs jums paskaidrosim, kāpēc jūsu prasību nevaram izpildīt.  

• Noteiktos apstākļos varat mums lūgt sniegt jūsu personas datus izmantojamā elektroniskā formātā 

un pārsūtīt tos trešajām pusēm (tiesības uz datu pārnešanu). Šīs tiesības ir spēkā tikai noteiktos 

apstākļos. Gadījumos, kad tās nav spēkā, mēs jums paskaidrosim, kāpēc jūsu prasību nevaram 

izpildīt.   

 

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
https://www.dvi.gov.lv/lv/iestades-kontakti
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…par to, kā sazināties ar AK pārraudzības iestādi…  

Informācijas lietu komisāra birojs (Information Commissioner’s Office — ICO) ir pārraudzības iestāde, kas 

regulē ar personas datiem saistītus jautājumus Apvienotajā Karalistē. Ar ICO var sazināties, kā norādīts tālāk. 

• Apmeklējot tā tīmekļa vietni: www.ico.org.uk 

• Zvanot uz tālruni 0303 123 1113 

• Rakstot uz tā aadresi: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow 

SK9 5AF. 

 

10. ŠĪS POLITIKAS IZMAIŅAS 

Konfidencialitātes politikas atjauninājumi tiks rādīti šeit: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-

web/about/privacy-policy/LVA un https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-

policy/LVA . Kopā ar atjaunināto konfidencialitātes politiku tiks publicēts paziņojums tīmekļa vietnē My 

InControl. 

 
11. TREŠO PUŠU PAKALPOJUMI UN SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM 

Tīmekļa vietnē My InControl var būt iekļautas saites uz citu organizāciju tīmekļa vietnēm, kuras mēs 

nepārvaldām. Šī konfidencialitātes politika neattiecas uz šādām tīmekļa vietnēm, tāpēc iesakām jums 

izskatīt attiecīgo tīmekļa vietņu paziņojumus par konfidencialitāti. Ņemiet vērā, ka vispārīgi šī politika 

neattiecas arī uz trešo pušu pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm, tostarp tām, kurām varat piekļūt saistībā 

ar InControl pakotnes lietošanu vai reģistrējoties lietotnē vai pakalpojumiem tieši pie trešās puses. Šādos 

gadījumos iepazīstieties ar atbilstošo trešās puses konfidencialitātes politiku. Mēs neesam atbildīgi par 

citu tīmekļa vietņu un lietotņu konfidencialitātes politikām un praksi (pat tad, ja tām piekļūstat, izmantojot 

mūsu nodrošinātās saites). Mēs sniedzam saites uz šādām tīmekļa vietnēm tikai jūsu informācijai un 

ērtībām. Mēs īpaši atsakāmies no atbildības par šādu tīmekļa vietņu saturu, praksi konfidencialitātes 

jomā un lietošanas noteikumiem, un mēs nesniedzam nekādus apstiprinājumus, apliecinājumus vai 

solījumus attiecībā uz šādu tīmekļa vietņu precizitāti, saturu vai pamatotību.  

 

SĪKFAILU POLITIKA 

Sīkfails ir teksta informācijas virkne, ko tīmekļa vietne pārsūta uz pārlūkprogrammas sīkfailu failu jūsu datora 

cietajā diskā, lai tīmekļa vietne atcerētos jūs. Sīkfaili var palīdzēt tīmekļa vietnēm ātrāk sakārtot saturu atbilstoši 

jūsu interesēm. Sīkfaili tiek izmantoti lielākajā daļā tīmekļa vietņu. Sīkfailus pašus par sevi nevar izmantot, lai 

jūs identificētu. Parasti sīkfailā ir iekļauts tā domēna nosaukums, no kura sīkfails saņemts, sīkfaila darbības 

ilgums un vērtība, kas parasti ir nejaušā secībā ģenerēts unikāls skaitlis. 

Mēs izmantojam divu veidu sīkfailus, kā tālāk izklāstīts tabulās.  

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/LVA
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/LVA
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/LVA
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/LVA
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• Sesijas sīkfaili ir pagaidu sīkfaili, kas tiek saglabāti pārlūkprogrammas sīkfailu failā, līdz jūs aizverat 

vietni; un 

• Pastāvīgie sīkfaili, kas tiek saglabāti pārlūkprogrammas sīkfailu failā daudz ilgāku laiku (tas ir 

atkarīgs no konkrētā sīkfaila darbības ilguma). 

Sesijas sīkfailus izmanto tālāk norādītajiem mērķiem. 

• Informācijas pārnešanai uz dažādām mūsu vietnes lapām, lai tā nebūtu jāievada atkārtoti. 

• Piekļuves nodrošināšanai reģistrācijas procesā saglabātajai informācijai. 

Pastāvīgos sīkfailus izmanto tālāk norādītajiem mērķiem. 

• Lai palīdzētu mums atpazīt jūs kā unikālu apmeklētāju (izmantojot numuru, jūs nav iespējams 

identificēt personiski), kad jūs atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.  

• Lai mēs varētu piedāvāt pielāgotu saturu vai reklāmas atbilstoši jūsu interesēm vai nepieļautu 

atkārtotu reklāmu rādīšanu. 

• Lai apkopotu anonīmus, apkopotus statistikas datus, kas mums sniedz izpratni par to, kā lietotāji 

izmanto mūsu vietni, un palīdz uzlabot mūsu tīmekļa vietnes struktūru. Šajā procesā mēs nevaram 

identificēt jūs personiski. 

Tīmekļa vietne My InControl 

Tīmekļa vietnē My InControl un InControl tīmekļa lapās tiek izmantoti sīkfaili, lai atšķirtu jūs no citiem tīmekļa 

vietnes My InControl lietotājiem. Tādējādi mēs varam jums nodrošināt kvalitatīvas iespējas InControl 

pakalpojumu izmantošanas laikā un uzlabot InControl pakalpojumus.  

Jūs varat piekrist vai noraidīt sīkfailus, mainot iestatījumus pārlūkprogrammā. Tomēr, ja sīkfaili ir atspējoti, jūs, 

iespējams, nevarēsit izmantot visas pakalpojuma interaktīvās funkcijas. 

Tālāk sniegts tīmekļa vietnē My InControl izmantoto galveno sīkfailu saraksts un to izmantošanas mērķi. 

Sīkfaila nosaukums 
Sīkfaila 

tips 
Sīkfaila mērķis 

Ilgums 

cookieInfoShownDealer Pastāvīgais  Šis sīkfails saglabā informāciju par sīkfailu 

politikas paziņojuma rādīšanu jums.   

2 kalendārie mēneši 

kopš pirmās 

mijiedarbības ar 

vietni. 

JSESSIONID Sesijas Jūsu tīmekļa vietnes sesijas laikā šis 

sīkfails īslaicīgi saglabā jūsu ievadīto 

informāciju, lai nodrošinātu noteiktu 

30 minūtes pēc 

vietnes lietošanas 
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tīmekļa vietnes funkciju darbību, kad jūs 

pārejat no lapas uz lapu.  

cookieInfoShown Pastāvīgais Šis sīkfails saglabā informāciju par sīkfailu 

politikas paziņojuma rādīšanu jums.  

1 kalendārais gads 

kopš pirmās 

mijiedarbības ar 

vietni. 

jlr-remember-me Pastāvīgais Šis sīkfails tiek lietots tikai tad, ja 

izvēlaties, lai portāls atcerētos jūs 

pieteikšanās brīdī. Tajā tiek glabāts 

marķieris jūsu identificēšanai. 

Kamēr lietojat vietni, 

sākot no pirmās 

mijiedarbības ar to. 

jlr-remember-me-login-

name 

Pastāvīgais Šis sīkfails tiek lietots tikai tad, ja 

izvēlaties, lai portāls atcerētos jūs 

pieteikšanās brīdī. Tajā tiek glabāts jūsu 

lietotājvārds, lai identificētu jūs. 

Kamēr lietojat vietni, 

sākot no pirmās 

mijiedarbības ar to. 

jlr-selected-locale Pastāvīgais Šis sīkfails saglabā informāciju par valodu, 

kādā skatāt portālu. 

Kamēr lietojat vietni, 

sākot no pirmās 

mijiedarbības ar to. 

Google Analytics Pastāvīgais Mēs izmantojam pakalpojumu Google 

Analytics, lai apkopotu anonīmus, 

apkopotus statistikas datus, kas mums 

sniedz izpratni par to, kā lietotāji izmanto 

mūsu tīmekļa vietni, un palīdz mums 

uzlabot mūsu tīmekļa vietnes struktūru. 

Šie dati neidentificē jūs personiski. 

Plašāku informāciju skatiet dokumentā 

www.google.com/policies/privacy/partners 

un 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

2 kalendārie gadi 

kopš jūsu 

mijiedarbības ar 

vietni. 

Varat izdzēst un bloķēt visus tīmekļa vietnes My InControl sīkfailus, aktivizējot pārlūkprogrammas iestatījumu, 

kas sniedz iespēju atteikties no visiem vai dažiem sīkfailiem. Ja jūs izmantojat pārlūkprogrammas iestatījumus 

sīkfailu bloķēšanai, daži mūsu tīmekļa vietnes elementi var nedarboties pareizi.  

Informācijas un izklaides sistēma PIVI 

Informācijas un izklaides sistēmā Pivi tiek izmantoti analīzes rīki (tostarp pirmo pušu sīkfaili), lai izprastu jūsu 

lietošanas paradumus, palīdzētu mums uzlabot Pivi Pro Funkcijas un identificēt to problēmas. Jums ir iespēja 

pieņemt vai noraidīt sīkfailus, mainot iestatījumus informācijas un izklaides sistēmā Pivi; savu izvēli jebkurā 

laikā varat mainīt transportlīdzekļa iestatījumu sadaļā. 

Tālāk sniegts saraksts ar galvenajiem sīkfailiem, ko mēs izmantojam, un to lietošanas mērķi. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Sīkfaila 

nosaukums 

Sīkfaila 

tips 

Mērķis Ilgums 

fs_uid Pastāvīgais Šis sīkfails netiek glabāts ierīcēs vai 

programmatūrā, tas tiek izmantots 

lietotāja identificēšanas izsekošanai 

Darbojas, līdz pagājis 1 gads 

pēc iespējotas lietotnes 

pirmās lietošanas reizes. 

fs_session Sesijas Šajā sīkfailā tiek glabāta sesijas 

informācija analīzes mērķiem 

Darbojas, līdz pagājušas 

30 dienas pēc iespējotas 

lietotnes pirmās lietošanas 

reizes. 

fs_csrftoken Pastāvīgais Šajā sīkfailā tiek glabāts marķieris 

identificēšanai. 

Darbojas, līdz pagājušas 

30 dienas pēc iespējotas 

lietotnes pirmās lietošanas 

reizes. 

fs_trusted_device Pastāvīgais Šis sīkfails satur ierīces informāciju par 

sistēmu Pivi, lai nodrošinātu drošu 

savienojumu 

Darbojas, līdz pagājušas 

60 dienas pēc iespējotas 

lietotnes pirmās lietošanas 

reizes. 

fs_last_activity Pastāvīgais Šajā sīkfailā tiek glabāta informācija par 

pašreizējo sesiju, lai sniegtu palīdzību 

saistībā ar sesijas taimautiem. 

Darbojas, līdz tiek aizvērta 

Funkcija. 

 

Analīze Lietotnēs 

Mūsu Lietotnēs tiek izmantoti analīzes rīki, tostarp Google Analytics. Izmantojot šos rīkus, tiek vākti anonimizēti, 

apkopoti statistikas dati, kas mums sniedz iespēju izprast, kā klienti izmanto mūsu Lietotnes, kā arī uzlabot tās. 

Tas ietver Lietotņu avāriju un kļūmju reģistrēšanu nolūkā nodrošināt kvalitāti un Lietotņu lietošanas iespēju 

gadījumā, ja rodas ar transportlīdzekli saistīta problēma, piemēram, sadursme vai pēkšņa apstāšanās. 

Šie dati neidentificē jūs personiski. Plašāku informāciju skatiet dokumentā 

www.google.com/policies/privacy/partners. 

Lietotņu konta iestatījumu sadaļā varat izvēlēties atspējot Google Analytics. 
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