Privātuma politika
„Conspirate” ir projekts, ko izstrādājis un izveidojis ADIDA CARGO SIA.
Šī konfidencialitātes politika sīki apraksta kā ADIDA CARGO SIA. izmanto jebkuru
informāciju, kas tiek apkopota par jums, izmantojot Conspirate Quests tīmekļa vietni.
Kāda informācija tiek apkopota par jums

Informācija par vietņu lietotājiem tiek apkopota vairākos veidos.
Pirmkārt, izmantojot vietni. Apmeklējot vietni, žurnālu failus glabās Digital Ocean tīmekļa
serveris. Žurnāla failos tiek saglabāta informācija par:
● IP adrese
● Tīmekļa lapas adrese, kuru apmeklēja pirms lietotājs ieradās vietnē
● Lietotāja pārlūka veids
● Datums un laiks, ko lietotājs pavada vietnē
● Lietotāja OS informācija
Sazinieties ar mums

Otrkārt, kontaktu veidlapas aizpildīšana kontaktpersonu lapā novedīs pie šādas personas
informācijas vākšanas:
● Vārds
● E-pasts
● Telefona numurs
Ja nolemjat aizpildīt izvēles laukus, tas tiks saglabāts un nosūtīts arī uz Conspirate:
● Ziņojums
● Attēls
Ziņu izsūtne

Treškārt, pierakstoties Conspirate jaunumiem. Pierakstoties jaunumiem, mēs apkopojam un
glabājam jūsu:
● Epasta adrese

Sīkfaili

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek sūtīti no tīmekļa servera (piemēram, www.conspirate.io)
jūsu pārlūkprogrammā, kad apmeklējat vietni. Atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem
tie tiek saglabāti vai noraidīti.
Saglabātās sīkdatnes ļauj serveriem identificēt jūsu datoru. Tas nozīmē, ka atgriešanās vizīšu
laikā un, izmantojot tīmekļa vietnes ar paroli aizsargātas zonas, varat izvairīties no atkārtotas
ievadīšanas.
Īsāk sakot, sīkdatnes atvieglo tīmekļa vietņu pārlūkošanu, kas prasa manuālu datu ievadi.
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai palīdzētu veidot mūsu vietni un racionalizētu lietotāja
pieredzi. Izmantojot sīkfailus, mēs ceram, ka varēsim uzlabot mūsu interneta pakalpojumus
atbilstoši jūsu un citu klientu vēlmēm. Mēs respektējam jūsu privātumu un esam apņēmušies
aizsargāt jūsu personas datus. Mēs esam veikuši tādus pasākumus, kādus mēs saprātīgi
uzskatījām par piemērotiem katrā gadījumā, lai nodrošinātu jūsu personas datu
konfidencialitāti, integritāti un precizitāti. Kad mēs izmantojam sīkdatnes, lai atcerētos jūsu
izvēles vai statistikas nolūkos, mēs saņemsim jūsu iepriekšēju piekrišanu. Šo piekrišanu var
atsaukt jebkurā laikā. Sīkfailus izvieto un izmanto Google Analytics rīks un Yandex Metrica
rīks.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkfailu iespējošana ir ieteicama labākai lietotāja pieredzei un pilnīgai
vietnes funkcionalitātei. Tomēr sīkfaili var tikt atspējoti, izmantojot jūsu pārlūkprogrammas
iestatījumus, ja vēlaties, vai apmeklējot šeit:
● tools.google.com
● www.youronlinechoices.com

Kā tiks izmantota informācija
Tīmekļa servera žurnāla faili, kas pazīstami kā kļūdu un veiksmes žurnāli. Tos izmanto, lai
pārvaldītu tīmekļa serveri. Žurnāla faili sniedz atsauksmes par servera darbību un veiktspēju,
kā arī par iespējamām problēmām.
Ja rodas kļūdas, tās tiks parādītas žurnāla failos, padarot mūs informētākus, ja serveris
nedarbojas optimāli un palīdz mums savlaicīgi risināt jebkuras problēmas. Informāciju

izmanto tikai šiem nolūkiem, un žurnāla failiem serverī var piekļūt konkrēti lietotāji. Tos
uzglabā 12 mēnešus.
Sazināšanās ar Conspirate

Aizpildot kontaktu veidlapu vai nosūtot mums e-pastu tieši, mēs vienmēr izmantosim mums
nosūtīto informāciju tikai, lai sazinātos ar jums saistībā ar jūsu jautājumu. Mēs nepievienosim
jūsu kontaktinformāciju nevienam jaunumu sarakstam. Mēs varam ar jums sazināties,
izmantojot e-pasta adresi, kuru jūs iesniedzāt mums nosūtītīajā ziņā.
Parakstīšanās uz jaunumiem

Pierakstoties uz mūsu jaunumiem, jūs varat saņemt neregulārus e-pastus, kas saistīti ar
informāciju par Conspirate. Tas var ietvert, bet neaprobežojoties ar jaunām tēmām un
Conspirate ziņām.
Galerija

Pēc jūsu piekrišanas, saņemot jūsu pasākuma attēlu, mēs to izvietosim mūsu Facebook
galerijā. Iespējams, attēls var parādīties arī Conspirate tīmekļa vietnē.
Augšupielādējot attēlu pakalpojumā Facebook, attēls tiks iekļauts Facebook datu politikā,
kuru var atrast šeit.
Informācijas glabāšana

Tīmekļa vietne tiek izvietota, izmantojot DigitalOcean serverus, tāpēc log failus glabās droši
serverī, kurā darbojas Conspirate vietne.

Piekļuve jūsu informācijai

Jums ir tiesības pieprasīt tās informācijas kopiju, kuru mēs turam par jums. Ja vēlaties kopēt
kādu vai visu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums (weare@conspirate.io).
Jūs varat lūgt mums izdzēst jūsu informāciju. Vienīgais gadījums, kad mēs šo lūgumu
noraidīsim, ir, ja mums ir pienākums to glabāt saskaņā ar likumu.
Citas tīmekļa vietnes

Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz citām vietnēm. Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai
uz šo vietni, tāpēc, skatoties uz citām vietnēm, lūdzu, skatiet viņu konfidencialitātes politiku,
lai iegūtu informāciju par to datu iegūšanu un uzglabāšanu.
Izmaiņas mūsu konfidencialitātes politikā

Mēs regulāri pārskatām mūsu konfidencialitātes politiku un nepieciešamības gadījumā
atjaunināsim šo tīmekļa lapu. Šī konfidencialitātes politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2019.
gada 18. septembrī.
Kā sazināties ar mums

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku vai informāciju, ko mēs
varam turēt par jums. Jūs varat sazināties ar mums:
Ar e-pastu: weare@conspirate.io

