
“Icynene Europe” līguma nosacījumi 

1. Nosacījumi  

Piekļūstot https://www.icynene.lv/ vietnei un pēc tam uzklikšķinot vai 
pārlūkojot šo vietni, Jūs piekrītat tam, ka Jums būs saistoši šie līguma 
nosacījumi, visi attiecīgie likumi un normas, kā arī piekrītat tam, ka Jūs 
būsiet atbildīgs par atbilstību attiecīgajiem vietējiem tiesību aktiem.  

2. Izmantojamā licence  

Šajā vietnē ietvertos materiālus aizsargā attiecīgās autortiesības un 
prečzīmju tiesības. 

a. Tiek piešķirtas tiesības lejupielādēt no “Icynene Europe” vietnes 
vienu materiāla (informācijas vai programmatūras) kopiju tikai 
personīgam, nekomerciālam priekšskatījumam. Runa ir par 
pagaidu un nosacītas licences sniegšanu, nevis īpašumtiesību 
nodošanu, un šīs licences ietvaros Jums nav tiesību: 

i. modificēt vai kopēt materiālus; 
ii. izmantot materiālus jebkādiem komerciāliem mērķiem vai 

jebkādai publiskošanai (gan komerciālai, gan 
nekomerciālai); 

iii. mēģināt izvilkt vai izmantot jebkādas programmatūras, kas 
ietvertas “Icynene Europe” vietnē; 

iv. dzēst jebkādu autortiesību vai īpašumtiesību apzīmējumu 
no materiāliem; vai 

v. nodot materiālus citai personai vai spoguļot (“mirror”) 
materiālus citā serverī. 

b. Šī licence tiks automātiski izbeigta, ja pārkāpsiet kādu no šiem 
ierobežojumiem, turklāt to jebkurā brīdī var izbeigt “Icynene 
Europe”. Pēc šo materiālu pārlūkošanas vai pēc šīs licences 
izbeigšanas Jums jāiznīcina visi lejupielādētie materiāli, kas 
atrodas Jūsu turējumā gan elektroniskā, gan izdrukātā formātā. 

3. Atbildības atruna 

a. “Icynene Europe” tīmekļa vietnē esošie materiāli tiek sniegti tādi, 
“kādi tie ir”. “Icynene Europe” nesniedz nekādas garantijas, ne 
tiešas, ne netiešas, un ar šo atsakās no atbildības un noraida 
visas citas garantijas tostarp, bez ierobežojumiem, netiešām 
garantijām vai darījumu iespējamības, piemērotības konkrētam 
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mērķim vai intelektuālo īpašuma tiesību nepārkāpšanas vai citu 
tiesību pārkāpuma. 

b. Turklāt “Icynene Europe” ne savā vietnē, ne citās ar šo vietni 
saistītajās vietnēs nesniedz garantijas un neizdara paziņojumus 
par materiālu izmantošanas pareizību, iespējamajām sekām vai 
izmantošanas uzticamību. 

4. Materiālu pareizība 

Kaut arī “Icynene Europe” dara visu iespējamu, lai nodrošinātu savas 
tīmekļa vietnes satura pareizību, materiāli, kas parādās “Icynene 
Europe” tīmekļa vietnē, var saturēt tehniskas, tipogrāfiskas vai 
fotogrāfiskas kļūdas. “Icynene Europe” negarantē, ka materiāli tās 
tīmekļa vietnē ir pareizi, pilnīgi un aktuāli. “Icynene Europe” jebkurā 
laikā bez ierobežojumiem var izdarīt grozījumus materiālos, kas 

atrodas tās tīmekļa vietnē.  

“Icynene Europe” neapņemas aktualizēt šos materiālus. 

5. Limitēšana 

“Icynene Europe” veic visus atbilstošos pasākumus, lai, pieliekot visas 
pūles, nodrošinātu to, ka tīmekļa vietnē esošā informācija ir pareiza, 
aktuāla, nodrošināta un pieejama.  

Ne “Icynene Europe”, ne tās piegādātāji nekādā gadījumā nebūs 
atbildīgi par jebkādu zaudējumu atlīdzību (tostarp, bez 
ierobežojumiem, zaudējumiem datu nozaudēšanas vai iegūšanas 
rezultātā, kā arī uzņēmumam izbeidzot darbību), kas radušies “Icynene 
Europe” tīmekļa vietnē esošo materiālu izmantošanas vai 
izmantošanas neiespējamības rezultātā arī tad, ja “Icynene Europe” vai 
“Icynene Europe” pilnvarotais pārstāvis būtu informēts par šādu 
zaudējumu atlīdzības iespēju.  

6. Saites 

“Icynene Europe” nav pārbaudījusi visas vietnes, kas saistītas ar tās 
tīmekļa vietni. Saites novietošana “Icynene Europe” tīmekļa vietnē 
nenozīmē to, ka tā būtu apstiprinājusi šo trešās puses vietni. “Icynene 
Europe” nevar uzņemties atbildību par jebkādu šo vietņu, uz kurām 
norāda saite, saturu. 



Jebkādu šādu saistīto vietņu izmantošana notiek tikai uz lietotāja paša 
atbildību.  

7. Grozījumi 

“Icynene Europe” jebkurā brīdī var grozīt šos līguma noteikumus, kas 
attiecas uz tās tīmekļa vietni, nepaziņojot par to. Izmantojot šo tīmekļa 
vietni, Jūs piekrītat tam, ka Jums būs saistoša šī līguma nosacījumu 

aktuālā versija. 

8. Attiecināmās tiesības 

Šos nosacījumus regulē, un tie ir interpretējami saskaņā ar Beļģijas 
tiesībām. Izmantojot šo tīmekļa vietni Jūs neatsaucami pakļaujaties 
Beļģijas tiesu jurisdikcijai. 

Privātuma aizsardzības politika  

Mums ir svarīgs Jūsu privātums. “Icynene Europe” politika respektē 
Jūsu privātumu saistībā ar jebkuru informāciju, kuru mēs varam 
apkopot savas tīmekļa vietnes https://www.icynene.lv/, kā arī citu 
mums piederošo vai uzturēto tīmekļa vietņu ietvaros. 

Informācija, kuru vācam  

Reģistrēšanas dati 

Kad Jūs iegriežaties mūsu tīmekļa vietnē, mūsu serveri var automātiski 
reģistrēt standarta datus, ko sniedz Jūsu tīmekļa pārlūkprogramma. Šie 
dati tiek uzskatīti par “neidentificējošu informāciju”, jo tie paši par sevi 
Jūs personīgi neidentificē. Tie var ietvert Jūsu pārlūkprogrammas veidu 
un versiju, vietnes, ko apmeklējat, Jūsu apmeklējuma laiku un datumu, 
laiku, ko esat pavadījis katrā vietnē, kā arī citus datus. 

Personas informācija 

Mēs varam pieprasīt personas informāciju, piemēram, Jūsu: 

 Vārdu 
 E-pastu 
 Tālruņa/mobilā tālruņa numuru  

 Adresi 
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Šie dati tiek uzskatīti par “identificējošu informāciju” vai “personas 
informāciju”, jo tā var Jūs personīgi identificēt. Mēs pieprasām tikai tādu 
personas informāciju, kas atbilst konkrētajam likumīgajam mērķim, 
piemēram, ar nolūku sniegt Jūsu pieprasītos pakalpojumus vai ar 

nolūku uzlabot šos pakalpojumus. 

Kā mēs vācam informāciju 

Mēs visu informāciju vācam ar korektu un likumīgu līdzekļu palīdzību.  

Mēs vācam personas informāciju vai nu ar derīgu, brīvi sniegtu, 
konkrētu, informētu, aktīvu un nepārprotamu piekrišanu, vai 
pamatojoties uz to, ka tas nepieciešams Jūsu pieprasītā pakalpojuma 

sniegšanai.  

Tāpat mēs Jūs informējam, kāpēc mēs informāciju vācam un kā tā tiks 
izmantota. Jums ir brīva izvēle noraidīt mūsu pieprasījumu par 
personas informācijas sniegšanu, apzinoties to, ka mēs bez tās, 
iespējams, nevarēsim sniegt dažus Jūsu pieprasītos pakalpojumus. 

Informācijas izmantošana 

Mēs varam izmantot identificējošas un neidentificējošas informācijas 
kombināciju, lai saprastu, kas ir mūsu vietnes apmeklētāji, kā tie 
izmanto mūsu pakalpojumus un kā mēs varam uzlabot to pieredzi ar 
mūsu vietni nākotnē.  

Mēs nepubliskojam personas informāciju, tomēr mēs varam kopīgot šīs 
informācijas apkopotu un anonīmu versiju, piemēram, tīmekļa vietnē un 

ziņās par klientu lietojuma tendencēm. 

Datu apstrāde un uzglabāšana 

Tā informācija, kuru vācam, tiek uzglabāta un apstrādāta Beļģijā vai tur, 
kur atrodas mūsu vienība vai mūsu partneru, saistīto personu un ārējo 
nodrošinātāju vienības. Mēs nosūtām personas informāciju tikai 
jurisdikcijas ietvaros ar pietiekamu aizsardzību tā, kā to pieprasa ES 
tiesības, šādi atspoguļojot mūsu lietotāju privātuma aizsardzību. 

Mēs saglabājam personas informāciju tikai tādu laika posmu, kas 
nepieciešams pakalpojuma sniegšanai vai mūsu pakalpojumu 
uzlabošanai nākotnē. Šo datu uzglabāšanas laikā mēs to aizsargāsim, 
cik vien labi spēsim, komerciāli pieņemamu līdzekļu ietvaros ar nolūku 



izvairīties no to zuduma un zādzības, kā arī no neatļautas piekļuves, 
izpaušanas, kopēšanas, izmantošanas vai grozīšanas. Turklāt 
informējam, ka neviens elektroniskas sūtīšanas vai uzglabāšanas veids 
nav 100% drošs, un nevar nodrošināt absolūtu datu drošību. 

Ja Jūs pieprasīsiet savas personas informācijas dzēšanu, kā arī tad, 
kad Jūsu personas informācija vairs nebūs atbilstīga mūsu darbībām, 
mēs to piemērotā laika posmā izdzēsīsim no savas sistēmas. 

Sīkdatnes 

Mēs izmantojam “sīkdatnes” ar nolūku vākt informāciju par Jums un par 
Jūsu aktivitātēm mūsu vietnē. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, 

izlasiet mūsu Sīkdatņu politiku. 

Trešo pušu piekļuve informācijai 

Mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumus: 

 Analītiskai izsekošanai 

 Satura tirgvedībai 

Šiem pakalpojumiem var būt piekļuve mūsu datiem tikai un vienīgi, lai 
īstenotu konkrētu uzdevumus mūsu vārdā. Mēs nekopīgojam nekādu 
personu identificējošu informāciju bez Jūsu nepārprotamas un 
informētas piekrišanas. Mēs tiem nesniedzam atļauju nekādu mūsu 
datu paziņošanai vai izmantošanai ar jebkādu mērķi. 

Reizēm mēs varam sniegt ārējiem konsultantiem un aģentūrām 
ierobežotu piekļuvi saviem datiem, lai analizētu un uzlabotu 
pakalpojumus. Šī piekļuve tika atļauta tikai uz obligāti nepieciešamo 
laiku, kas vajadzīgs konkrētu funkciju īstenošanai. Mēs sadarbojamies 
tikai ar tādām ārējām aģentūrām, kuru privātuma aizsardzības politika 

ir salīdzināma ar mūsu. 

Mēs noraidīsim valdības un likumīgās prasības datu sniegšanai, ja 
uzskatīsim, ka pieprasījums ir pārāk vispārīgs vai neatbilstošs tā 
noteiktajam mērķim. Tomēr mēs varam sadarboties, ja uzskatīsim, ka 
pieprasītā informācija ir obligāta un atbilstīga tam, lai mēs izpildītu 
oficiālas valsts iestādes pieprasījumu, lai aizsargātu mūsu pašu 
tiesības un īpašumu, sabiedrības un citas personas drošību, novērstu 
noziedzīgu nodarījumu, vai izvairītos no darbības, par ko pamatoti 

uzskatām, ka tā ir nelikumīga, juridiski sodāma vai neētiska. 



Citādā veidā mēs personas informāciju nekopīgojam un nenododam 
trešajām pusēm. Mēs Jūsu personas informāciju nepārdodam un arī 

nenomājam ne tirgvedības speciālistiem, ne trešajām pusēm. 

Bērnu privātuma aizsardzība 

Šīs tīmekļa vietnes mērķis apzināti nav bērni, tā arī nevāc personas 
informāciju no bērniem. Kā vecāks/aizgādnis, lūdzu, sazinieties ar 
mums, ja Jums būs radies iespaids, ka Jūsu bērns piedalās darbībās, 
kas ietver personas informāciju mūsu tīmekļa vietnē, un Jūs neesat 
saņēmis paziņojumu vai piekrišanas pieprasījumu. Jūsu sniegto 
kontaktinformāciju mēs neizmantosim ne tirgvedības, ne reklāmas 
vajadzībām. 

Mūsu politikas ierobežojumi 

Šī privātuma aizsardzības politika sedz tikai pašu datu vākšanu un 
rīcību ar tiem, ko veic “Icynene Europe”. “Icynene Europe” maksimāli 
cenšas sadarboties tikai ar partneriem, saistītajām personām un 
ārējiem sniedzējiem, kuru privātuma aizsardzības politika ir 
salīdzināma ar mūsu. Tomēr mēs nespējam 100% nodrošināt to, ka tā 
būs visos gadījumos. Tādējādi mēs nevaram uzņemties nekādu 

atbildību par to attiecīgo praksi privātuma aizsardzības jomā. 

Mūsu tīmekļa vietne var norādīt uz ārēju vietni, ko mēs neuzturam. 
Lūdzu, ņemiet vērā to, ka mums nav nekādas kontroles ne pār šo vietņu 
saturu, ne politiku, un mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par 
viņu attiecīgo praksi privātuma aizsardzības jomā. 

Politikas maiņa  

Mēs varam mainīt savu privātuma aizsardzības politiku pēc saviem 
ieskatiem, lai atspoguļotu aktuāli pieļaujamo praksi. Mēs veicam 
atbilstīgus pasākumus, lai informētu savus lietotājus par grozījumiem 
ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību. Ja Jūs 
esat https://www.icynene.lv/ reģistrēts lietotājs, mēs Jūs informēsim, 
izmantojot Jūsu kontā saglabāto kontaktinformāciju. Ja Jūs turpināsiet 
izmantot šo vietni pēc tam, kad šajā politikā būs izdarīti grozījumi, tiks 
uzskatīts, ka pieņemat mūsu praksi privātuma un personas informācijas 

aizsardzības jomā. 

Jūsu tiesības un pienākumi 
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Jums kā mūsu lietotājam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādā 
veidā tiek vākti un izmantoti Jūsu dati. Jums ir tiesības zināt, kādus 
datus par Jums vācam un kā tie tiek apstrādāti. Jums ir tiesības labot 
un aktualizēt jebkādu personas informāciju par Jums, kā arī lūgt dzēst 
šo informāciju. Jūs jebkurā brīdī varat mainīt vai dzēst informāciju savā 
kontā, izmantojot instrumentus, kas pieejami Jūsu konta vadības 

panelī. 

Jums ir tiesības ierobežot vai iebilst pret šādu Jūsu datu izmantošanu 
no mūsu puses, saglabājot Jūsu tiesības izmantot savus personas 
datus pašam saviem mērķiem. Jums ir tiesības izlemt, ka dati, kas 
attiecas uz Jums, netiks izmantoti lēmumos, kas balstās vienīgi uz 

automātisku apstrādi. 

Nekavējieties un sazinieties ar mums, ja Jums rodas jebkādas šaubas 
vai jautājumi saistībā ar to, kā mēs rīkojamies ar Jūsu datiem un 
informāciju. 

“Icynene Europe” datu pārzinis  

Thierry Gossen 
tgossen@icynene.eu  

“Icynene Europe” personas datu aizsardzības speciālists  

Thierry Gossen 

tgossen@icynene.eu 

Šī politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija. 

Sīkdatņu politika  

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu pieredzi 
ar https://www.icynene.lv/. Šī sīkdatņu politika ir “Icynene Europe” 
privātuma aizsardzības politikas sastāvdaļa un ietver sīkdatņu 
lietošanu starp Jūsu vienību un mūsu vietni. Tāpat mēs sniedzam 
pamatinformāciju par trešo pušu pakalpojumiem, ko mēs varam 
izmantot, un kuri arī var izmantot sīkdatnes kā to pakalpojumu 

sastāvdaļu, kaut arī uz tiem neattiecas mūsu politika. 

Ja Jūs nevēlaties atzīt mūsu sīkdatnes, Jums būtu jāiestata sava 
pārlūkprogramma tā, lai tā noraidītu https://www.icynene.lv/ sīkdatnes, 
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tomēr Jums jāapzinās tas, ka mēs tā rezultātā varētu nespēt sniegt 
Jums dažus Jūsu pieprasītos pakalpojumus vai saturu. 

Kas ir sīkdatne? 

Sīkdatne ir neliels datu daudzums, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu 
ierīcē, kad apmeklējat mūsu vietni. Tipiski tā satur informāciju par 
pašām tīmekļa vietnēm, unikālu identifikatoru, kas vietnei ļauj atpazīt 
Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu, kad atgriežaties, citus datus, kas 
paredzēti sīkdatnes vajadzībām, kā arī pašas sīkdatnes derīguma 

laiku. 

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu noteiktus elementus (piem., 
pieteikšanos), sekotu vietņu izmantošanai (piem., analīzei), saglabātu 
Jūsu lietotāja uzstādījumus (piem., laika josla, paziņojumu vēlmes) un 

Jūsu satura personalizēšanai (piem., reklāmai, valodai). 

Jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu sīkdatnes parasti tiek apzīmētas kā 
pašu sīkdatnes (“first-party cookies”), un tās tipiski tikai novēro Jūsu 
aktivitātes šajā konkrētajā vietnē. Citu vietņu un sabiedrību (t.i., trešo 
pušu) iestatītās sīkdatnes tiek apzīmētas kā svešas sīkdatnes (“third-
party cookies”), un tās var izmantot, lai Jūs novērotu citās tīmekļa 

vietnēs, kas izmanto tādus pašus trešo pušu pakalpojumus. 

Sīkdatņu veidi un kā tās izmantojam 

Pamata sīkdatnes 

Pamata sīkdatnes ir būtiskas Jūsu pieredzei ar tīmekļa vietnēm, tās 
iespējo tādus pamatelementus kā lietotāja pieteikšanās, konta 
pārvaldība, pirkumu grozs un maksājuma apstrāde. Mēs izmantojam 

pamata sīkdatnes, lai mūsu tīmekļa vietnē iespējotu noteiktas funkcijas. 

Darbības uzlabošanas sīkdatnes 

Darbības uzlabošanas sīkdatnes tiek izmantotas, lai sekotu tam, kā 
izmantojat tīmekļa vietni apmeklējuma laikā, nevācot personas 
informāciju par Jums. Parasti šī informācija ir anonīma un ir kopumā ar 
informāciju, kas tiek vērota visiem tīmekļa vietnes lietotājiem tā, lai 
palīdzētu sabiedrībām saprast lietotāju rīcības [lietošanas] modeli, 

identificēt un diagnosticēt problēmas un kļūdas, ar kurām to lietotāji var 
sastapties, un palīdzētu pieņemt labākus stratēģiskos lēmumus par to 
apmeklētāju vispārējo pieredzi ar tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes var 



iestatīt tās tīmekļa vietnes, ko apmeklējat (savas “first-party”), vai trešo 
pušu pakalpojumi. Mēs savā vietnē izmantojam darbības uzlabošanas 

sīkdatnes. 

Funkcionālās sīkdatnes 

Funkcionālās sīkdatnes tiek izmantotas, apkopojot informāciju par Jūsu 
ierīci un jebkuriem iestatījumiem, ko konfigurēsiet apmeklētajās tīmekļa 
vietnēs (piemēram, valodas vai laika joslas uzstādījumus). Ar šīs 
informācijas palīdzību tīmekļa vietne var sniegt Jums pielāgotu, 
uzlabotu vai optimizētu saturu un pakalpojumus. Šīs sīkdatnes var 
iestatīt tās tīmekļa vietnes, ko apmeklējat (savas “first-party”), vai trešās 
puses pakalpojumi. Mēs izmantojam funkcionālās sīkdatnes noteiktiem 

savas vietnes elementiem. 

Mērķa/reklāmas sīkdatnes 

Mērķa/reklāmas sīkdatnes tiek izmantotas, lai noteiktu, kāds reklāmas 
saturs ir atbilstīgāks un piemērotāks Jums un Jūsu interesēm. Tīmekļa 
vietnes tās var izmantot pielāgotas reklāmas piegādei vai reklāmas 
attēlošanas reižu skaita ierobežošanai. Tās sabiedrībām palīdz uzlabot 
to kampaņas un Jums prezentētā satura kvalitāti. Šīs sīkdatnes var 
iestatīt tās tīmekļa vietnes, ko apmeklējat (savas “first-party”), vai trešo 
pušu pakalpojumi. Mērķa/reklāmas sīkdatnes, ko iestatījušas trešās 
puses, var tikt izmantotas, lai izsekotu Jūs citās tīmekļa vietnēs, kas 
izmanto tos pašus trešās puses pakalpojumus. Mēs savā tīmekļa vietnē 

šo sīkdatņu veidu neizmantojam. 

Svešas (“third-party”) sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē 

Mēs savā tīmekļa vietnē varam nodarbināt citas sabiedrības un 
indivīdus, piemēram, analītikas pakalpojumus sniedzējus un satura 
partnerus. Mēs šīm trešajām pusēm sniedzam piekļuvi noteiktai 
informācijai, lai tās mūsu vārdā pildītu atsevišķus uzdevumus. Tās var 
iestatīt svešas (“third-party”) sīkdatnes, lai piegādātu pašu sniegtos 
pakalpojumus. Svešās sīkdatnes var tikt izmantotas, lai izsekotu Jūs 
citās tīmekļa vietnēs, kas izmanto to pašu trešās puses pakalpojumu. 
Tā kā mēs nevaram kontrolēt svešās sīkdatnes, uz tām neattiecas 
“Icynene Europe” sīkdatņu politika. 

Mūsu solījums par privātuma aizsardzību saistībā ar trešajām pusēm  



Mēs pārbaudām visu mūsu ārējo pakalpojumu sniedzēju privātuma 
aizsardzības politiku, pirms to pakalpojumu izmantošanas, lai 
noskaidrotu, vai to prakse ir salīdzināma ar mūsu. Mēs nekad apzināti 
neaizmantosim trešo pušu pakalpojumus, kas apdraudētu vai pārkāptu 

mūsu lietotāju privātumu. 

Kā es varu kontrolēt sīkdatnes vai izlemt tās noraidīt  

Ja Jūs nevēlaties akceptēt mūsu sīkdatnes, Jūs varat iestatīt savu 
pārlūkprogrammu tā, lai tā noraidītu mūsu tīmekļa vietnes sīkdatnes. 
Lielākās daļas pārlūkprogrammu noklusējuma uzstādījumi sīkdatnes 
akceptē, taču Jūs varat šos uzstādījumus aktualizēt tā, lai sīkdatnes 
pilnībā tiktu noraidītas, vai arī lai Jūs tiktu informēts, ja tīmekļa vietne 

mēģina uzstādīt vai aktualizēt sīkdatnes. 

Ja pārlūkojat tīmekļa vietni no vairākām ierīcēm, var rasties 
nepieciešamība aktualizēt Jūsu uzstādījumus katrā ierīcē. 

Kaut arī dažas sīkdatnes var tikt bloķētas ar nelielu iespaidu uz Jūsu 
pieredzi tīmekļa vietnē, visu sīkdatņu bloķēšana var nozīmēt, ka Jūs 
nevarēsiet piekļūt noteiktiem elementiem un saturam apmeklētajās 
vietnēs. 

 

 

Pieņemu privātuma aizsardzības politiku 
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