MYFIRSTSTOP.EU PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI UN
PRIVĀTUMA POLITIKA
I.

MYFIRSTSTOP.LV PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

MYFIRSTSTOP.LV Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir balstīti uz Latvijā spēkā esošajām tiesību normām, un tie nosaka
standartus Tīmekļa vietnes darbībai un tās pakalpojumu sniegšanai un lietošanai.
Tīmekļa vietne tiek lietota, balstoties uz un saskaņā ar šiem Pakalpojumu sniegšanas noteiktiem, saskaņā ar kuriem
atsevišķu Tīmekļa vietnes pakalpojumu vai funkciju lietošana var būt balstīta uz speciāliem noteikumiem un nosacījumiem,
īpaši piemērotiem noteikumiem un nosacījumiem, kas satur informāciju par minēto pakalpojumu vai funkciju lietošanas
priekšmetu, klāstu un nosacījumiem.
Pirms lietot mūsu Tīmekļa vietni, jums ir pienākums izlasīt Pakalpojumu sniegšanas noteikumus un Privātuma politiku. Ja jūs
nepiekrītat Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, lūdzam atstāt Tīmekļa vietni. Jūs varat pārtraukt Tīmekļa vietnes
lietošanu jebkurā laikā.
Ja jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzam ar tiem vērsties Bridgestone, sūtot e-pasta vēstuli uz: contact@myfirststop.eu
1.

Definīcijas

„BRIDGESTONE” – BSBA Bridgestone Baltics SIA, Latvija bāzētā nodaļa, adrese Dzelzavas 117-303, Rīga, kas ir reģistrēta
LRUR ar uzņēmuma ar reģistrācijas Nr.40103173592
„Pārvaldītājs” BRIDGESTONE;
„Mēs”/”Mūs/mums”/”Mūsu” attiecas uz BRIDGESTONE;
„Lietotājs” / „Lietotāji” attiecas, atsevišķi vai kopā, atkarīgā no konteksta, uz Tīmekļa vietnes lietotāju vai lietotājiem;
„Tīmekļa vietne” attiecas uz www.myfirststop.lv un jebkuru URL adresi, kas to var aizvietot nākotnē.
„Jūs” / „Jūsu” attiecas uz Tīmekļa vietnes Lietotājiem;
„Privātuma aizsardzības politika” – dokuments, ar ko ir noteikti noteikumi, saskaņā ar kuriem Pārvaldītājs apstrādā un
aizsargā Lietotāju personīgo informāciju; šis dokuments ir neatņemama Pakalpojumu sniegšanas noteikumu sastāvdaļa;
„Pakalpojums” – maksas vai bezmaksas pakalpojums, ko BRIDGESTONE elektroniski sniedz Lietotājiem saskaņā ar
Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un noteikumiem un nosacījumiem, tostarp konkrēti konkursi, loterijas un citas
reklāmas kampaņas, kas tiek rīkotas Lietotājiem.
„Materiāls” / „Materiāli” – visa informācija, produkti, elementi, marķējumi, saukļi, nosaukumi, simboli, attēli, ieraksti,
mākslinieciskie izpildījumi, hipersaites, komentāri vai ievades, neatkarīgi no to formas, rakstura un īstenotā saglabāšanas vai
pasniegšanas veida, ko Tīmekļa vietnē atklāj, publicē, attēlo vai ar kurām dalās Lietotājs.
2.

Vispārīgie noteikumi

a)

Tīmekļa vietni MYFIRSTSTOP.LV nodrošina BRIDGESTONE.

b)

Ja konkrētam Tīmekļa vietnes pakalpojumam vai funkcijai ir piemērojami publiskotie noteikumi un nosacījumi, šo
pakalpojumu vai funkciju lietošanu regulē gan Pakalpojumu sniegšanas noteikumi, gan minētie noteikumi un
nosacījumi. Ja konkrēti Pakalpojumu sniegšanas noteikumu noteikumi ir pretrunā tam, lai tos varētu piemērot
vienotā veidā, vai arī tos nav iespējams piemērot vienotā veidā, par prioritāri svarīgākiem tiek uzskatīti noteikumu
un nosacījumu noteikumi.

c)

Piekļuve Tīmekļa vietnei un Tīmekļa vietnes lietošana ir bezmaksas, ja vien konkrēta Tīmekļa vietnes sniegto
pakalpojumu daļa nav skaidri noteikta kā maksas, it īpaši saskaņā ar atbilstošo noteikumu un nosacījumu
noteikumiem.

3.

Piekļuve Tīmekļa vietnei

a)

Piekļuvei Tīmekļa vietnei Lietotājam nav nepieciešams aizpildīt izpildīt nekādas formalitātes. Proti, minētajai
piekļuvei nav nepieciešama Lietotāja reģistrācija, pieslēgšanās vai personīgās informācijas sniegšana Tīmekļa
vietnē.

b)

BRIDGESTONE Tīmekļa vietnes pārlūkošanai rekomendē lietot šādas tīmekļa pārlūkprogrammas:
- MS Internet Explorer versija 9.0 un jaunāka
- Mozilla Firefox versija 10.0 un jaunāka
- Google Chrome versija 18.0 un jaunāka

c)

Lietotāja datorsistēmām ir jāatbalsta sīkdatnes un jābūt iespējotam Javascript atbalstam.

d)

Pārvaldītājam ir jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka Tīmekļa vietnes darbība netiek pārtraukta. Pārvaldītājam
ir atļauts veikt Tīmekļa vietnes vai tās atsevišķu elementu labošanu, uzturēšanas darbus, modernizāciju un
modificēšanu, kas var ierobežot vai bloķēt piekļuvi Tīmekļa vietnei.

e)

Ja vien konkrēta pakalpojuma sniegšanai noteiktie noteikumi nenosaka citādi, BRIDGESTONE patur tiesības
pārtraukt uz laiku vai bloķēt piekļuvi Tīmekļa vietnei vai tās sadaļai vai pārtraukt pakalpojuma piedāvāšanu vai
sniegšanu jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem.

f)

BRIDGESTONE patur tiesības pārtraukt uz laiku vai bloķēt piekļuvi Tīmekļa vietnei vai kādai tās sadaļai pēc saviem
ieskatiem gadījumos, kad ir notikusi nesankcionētu cilvēku piekļuve, notikusi datorvīrusu iedarbība vai radušies
defekti vai citi iemesli, kas traucē Tīmekļa vietnes pārvaldību vai apdraud Tīmekļa vietnes pārvaldību vai apdraud
Tīmekļa vietnes drošību un ir ārpus BRIDGESTONE kontroles.

g)

Pārvaldītājs informē Lietotājus par uz laiku pārtrauktu vai bloķētu piekļuvi Tīmekļa vietnei un par piekļuves
pārtraukumiem, kas ir saistīti ar Tīmekļa vietnes uzturēšanas darbiem, kā arī par to ilgumu ar attiecīgiem
paziņojumiem, kas tiek publicēti Tīmekļa vietnē www.myfirststop.lv

h)

Tīmekļa vietnes lietošana var būt atkarība no Lietotāja interneta pakalpojumu sniedzēja programmnodrošinājuma
un tehniskā nodrošinājuma konfigurācijas iestatījumiem. BRIDGESTONE nav atbildīgs par nespēju lietot Tīmekļa
vietni, kas ir radusies Lietotāja vai interneta pakalpojumu sniedzēja darbību rezultātā.

i)

Ja vien konkrēta pakalpojuma noteikumi un nosacījumi nenosaka citādi, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā
pārtraukt Tīmekļa vietnes lietošanu.

j)

Pārvaldītājs drīkst bloķēt Lietotājam piekļuvi Tīmekļa vietnei vai noteiktām tās funkcijām gadījumos, kad Lietotājs,
kas lieto Tīmekļa vietni, pārkāpjot kādu spēkā esošu likumu vai kādu no Pakalpojumu sniegšanas noteikumu
noteikumiem vai kādu no noteikumu un nosacījumu noteikumiem, vai arī pakļauj BRIDGESTONE labo tēlu riskam,
vai rada citu kaitējumu BRIDGESTONE, Tīmekļa vietnei vai trešajām pusēm.

4.

Tīmekļa vietnes saturs

a)

Šajā Tīmekļa vietnē sniegtā informācija attiecībā uz BRIDGESTONE un BRIDGESTONE biznesa partneriem ir izvēlēta
ar pienācīgu rūpīgu. Tomēr BRIDGESTONE nevar garantēt, ka minētā informācija ir pilnīga un patiesa, kā arī
BRIDGESTONE nav atbildīgs par potenciālām sekām. Iepriekš minētais nekādā veidā neietekmē atbilstošo
noteikumu un nosacījumu noteikumus, ja tādi ir piemērojami.

b)

BRIDGESTONE patur tiesības veikt Tīmekļa vietnes satura un grafiskā sakārtojuma izmaiņas jebkurā laikā un bez
iepriekšēja brīdinājuma.

c)

Tīmekļa vietne var ietvert hipersaites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm ar mērķi sniegt Lietotājiem pievienoto
vērtību. BRIDGESTONE pieliek visas pūles, lai likvidētu hipersaites uz tīmekļa vietnēm, kas ietver saturu, kas
pārkāpj kādu spēkā esošu likumu, taču nevar garantēt šādas rīcības pilnīgu efektivitāti. Pakalpojumu sniegšanas
noteikumi nav piemērojami citām tīmekļa vietnēm un mājas lapām. Ņemot vērā iepriekš minēto, BRIDGESTONE
neuzņemas atbildību par minētā rakstura ārējo tīmekļa vietņu vai resursu pieejamību; neuzņemas tiešu vai
netiešu atbildību par minētā rakstura tīmekļa vietnēs īstenotajām privātuma politikas praksēm vai minētā rakstura
tīmekļa vietnēs vai resursos pieejamo saturu, kā arī neuzņemas atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, kas ir
radušies vai kas ir šķietami radušies šādās ārējās tīmekļa vietnēs vai resursos atrodamā satura, produktu vai
pakalpojumu lietošanas rezultātā.

d)

Noteikumu pakalpojumu sniegšanas līgumu noslēgšanai, pakalpojumu sniegšanas nosacījumi un nosacījumi
izstāšanai no pakalpojumu sniegšanas līgumiem ir norādīti attiecīgo pakalpojumu noteikumos un nosacījumos.

5.

Autortiesību, intelektuālā īpašuma tiesību un citu tiesību aizsardzība

a)

Visas tiesības, autortiesības, tiesības uz datubāzēm, tiesības uz preču zīmēm un tiesības uz visiem citiem
intelektuālajiem īpašumiem attiecībā uz Tīmekļa vietni un tās elementiem neatkarīgi no to formas un grafiskā
sakārtojuma, izņemot Tīmekļa vietnes Lietotāju sniegto saturu, pieder BRIDGESTONE vai mūsu piegādātājiem,
licenzētājiem vai saistītajiem uzņēmumiem un ir pakļautas tiesiskai aizsardzībai.

b)

Tīmekļa vietnes lietošana nav pielīdzināma jebkādu tiesību uz Tīmekļa vietni vai tās atsevišķākiem elementiem vai
saturu iegūšanu.

c)

Neatkarīgi no formāta un grafiskā sakārtojuma, jebkuru Tīmekļa vietnes elementu, tostarp tās satura, lietošana
bez iepriekšējas atļaujas no BRIDGESTONE var būt spēkā esošo tiesību normu pārkāpums, it sevišķi attiecībā uz
intelektuālā īpašuma tiesībām, un ir aizliegta, ja vien tas nav noteikts citādi spēkā esošo likumu noteikumos.

6.

Lietotāja atbildības

a)

Tīmekļa vietnes Lietotājiem ir pienākums ievērot likumdošanas noteikumus, Pakalpojumu sniegšanas noteikumus
un, ja tādi ir piemērojami, arī sociālās līdzāspastāvēšanas standartus un labās prakses.

b)

Tīmekļa vietnes lietošana veidā, kas pārkāpj vai ierobežo citu indivīdu vai vienumu tiesības (tai skaitā arī
intelektuālā īpašuma tiesības, konfidencialitātes tiesības vai personīgās informācijas tiesības), kā arī Tīmekļa
lietošana ar mērķi pārsūtīt nepasūtītas ziņas masveidā vai atsevišķi vai atbalstīt nepasūtītu ziņu sūtīšanu masveidā
vai atsevišķi, kā arī surogātpasta ziņu sūtīšana ir aizliegta.

c)

Tīmekļa vietnes lietošana ar mērķi sūtīt un kopīgot datorvīrusus, Trojas zirgu vīrusus, tārpu vīrusus utt., lai
traucētu, pārrautu vai kavētu datora darbību, ir aizliegta.

d)

Tīmekļa vietnes lietošana ar mērķi sūtīt, kopīgot vai uzglabāt neslavu ceļošus, aizskarošus, piedauzīgus, draudus
saturošus, kaitinošus, traucējošus vai nevajadzīgu interesi izraisošus materiālus vai materiālus, kas pārkāpj tiesisko
normu noteikumus vai noteikumus un nosacījumus vai trešās puses tiesības (tai skaitā autortiesības, tiesības uz
datubāzēm un konfidencialitātes tiesības), ir aizliegta.

e)

Hipersaišu izveidošana uz Tīmekļa vieni ir atļauta tikai tad, ja ir iepriekš saņemta rakstiska atļauja no
BRIDGESTONE.

f)

Tīmekļa vietnes lietošana veidos, kas rada risku pārtraukt, bojāt, ierobežot vai pasliktināt Tīmekļa vietnes
efektivitāti vai tās funkcijas, ir aizliegta.

g)

Hiperteksta saišu, kas aizved uz jebkuru Tīmekļa vietnes sadaļu, izveidošana un publiskošana, kā arī mēģinājumi
veikt nesankcionētu piekļuvi Tīmekļa vietnei, ir aizliegta.

7.

Lietotāju iesniegtie Materiāli

a)

Pārvaldītājs var atļaut Lietotājiem iesniegt, kopīgot vai izplatīt Materiālus Tīmekļa vietnē.

b)

Lietotāji drīkst kopīgot Materiālus tikai un vienīgi saskaņā ar Tīmekļa vietnes funkcijām, kas ir pieejamas
attiecīgajam Lietotājam, tai skaitā arī saskaņā ar attiecīgo funkciju atbalstītajiem tehniskajiem nosacījumiem un
parametriem.

c)

Kopīgojot Materiālus saskaņā ar augstākminētajiem punktiem a) un B), Lietotājs apliecina sekojošo:
− lietotājs ir vienīgais Materiāla un visa tā daļu īpašnieks, izpildītājs vai izveidotājs un ir tiesīgs uz visām
tiesībām uz Materiālu vai arī ir pilnvarots kontrolēt, lietot, izplatīt un pārvaldīt Materiālu,
− lietotāja tiesības uz Materiālu, tā satura un visiem tā elementiem neierobežo vai neapgrūtina nekādas trešās
puses,
− lietotājs kopīgo Materiālu brīvprātīgi un bez maksas, ja vien attiecīgo noteikumu un nosacījumu saturā nav
noteikts citādi,
− lietotājs pilnvaro BRIDGESTONE ierakstīt, kopēt, atskaņot un attēlot Materiālu, izplatīt Materiālu tiešsaistē
pēc saviem ieskatiem izvēlētā vietā un laikā, kā arī apvienot Materiālu ar citiem Materiāliem līdz brīdim, kad
tas tiek izņemts no Tīmekļa vietnes,
− materiāls un tā lietošana saskaņā ar Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai atbilstošajiem noteikumiem
un nosacījumiem nepārkāpj nekādas tiesības, īpašības, personīgās īpašības, likumus, labās prakses, jūtas,

−

morāles, uzskatus, godīgas konkurences standartus, zinātību, intereses un ar likumiem vai līgumiem
aizsargātus komercnoslēpumus;
lietotājs atbrīvo BRIDGESTONE no visām iespējamajām prasībām, kas var rasties saistībā ar Materiāla
kopīgošanu un izplatīšanu Tīmekļa vietnē, kā arī apņemas apmaksāt tiesas piespriestas vai saskaņotas
atlīdzības vai kompensācijas, likvidēt attiecīgā pārkāpuma cēloņus, kā arī segt citas likumīgās prasības un to
izmaksas, tai skaitā saistīto juridisko pakalpojumu izmaksas, saskaņā ar spēkā esošo likumu noteikumiem,

d)

BRIDGESTONE nav pienākums lietot lietotāju iesniegtos Materiālus un nav pienākums šos Materiālus uzglabāt vai
arhivēt.

8.

Lietotāja satura uzraudzība

a)

BRIDGESTONE drīkst, taču nav pienākums, uzraudzīt Lietotāju iesniegto Materiālu saturu ar mērķi apliecināt, ka
attiecīgie materiāli nepārkāpj spēkā esošos likumus, Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, labās prakses, sociālās
līdzāspastāvēšanas standartus, jūtas, morāles, uzskatus, personīgās īpašības, godīgas konkurences standartus,
zinātību un ar likumiem aizsargātus komercnoslēpumus.

b)

Ja BRIDGESTONE tiek informēts, ka Materiāls vai Materiāli, kas ir iesniegti Tīmekļa vietnē, pārkāpj spēkā esošos
likumus, Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, labās prakses, sociālās līdzāspastāvēšanas standartus, jūtas, morāli,
uzskatus, personīgās īpašības, godīgas konkurences standartus, zinātību un ar likumiem aizsargātus
komercnoslēpumus, BRIDGESTONE attiecīgajos apstākļos darīs visu nepieciešamo, pēc saviem ieskatiem, proti,
BRIDGESTONE šādā situācijā var brīdināt Lietotāju, apturēt uz laiku vai pārtraukt pilnībā Lietotāja piekļuvi Tīmekļa
vietnei vai arī izņemt Materiālu/Materiālus no Tīmekļa vietnes.

c)

Pirms darīt zināmu galīgo lēmumu attiecībā uz paziņojumu, BRIDGESTONE ir tiesības pieprasīt papildu detalizētu
informāciju vai paskaidrojumus.

9.

BRIDGESTONE atbildība

a)

BRIDGESTONE nav atbildīgs par to iesniegto un izplatīto saturu, ko Tīmekļa vietnē ir iesniegusi un izplatījusi cita
puse, nevis BRIDGESTONE.

b)

Attiecībā uz elektroniskajiem pakalpojumiem, ko BRIDGESTONE bez maksas sniedz Tīmekļa vietnē - BRIDGESTONE
nav atbildīgs par peļņu, ko Lietotāji ir zaudējuši saistībā ar minētajiem pakalpojumiem.

c)

Attiecībā uz elektroniskajiem pakalpojumiem, ko BRIDGESTONE bez maksas sniedz Tīmekļa vietnē - BRIDGESTONE
nav atbildīgs par minēto pakalpojumu nesekmīgu vai nepareizu izpildi, ja tā ir radusies netīši.

d)

BRIDGESTONE nav atbildīgs par pakalpojumu nesekmīgu vai nepareizu izpildi, ja to ir radījušas trešās puses (proti,
telekomunikāciju operatori, interneta pakalpojumu sniedzēji), ja vien spēkā esošo likumu noteikumus nav
noteikts citādi.

e)

BRIDGESTONE nav atbildīgs par jūsu zaudējumiem vai bojājumiem, kas ir radušies, nonākot Tīmekļa vietnē caur
trešās puses sniegtu hipersaiti.

f)

BRIDGESTONE nav atbildīgs par jūsu zaudējumiem un bojājumiem, kas ir radušies citu Tīmekļa vietnes Lietotāju
rīcības vai nolaidības rezultātā, proti, par tādiem zaudējumiem un bojājumiem, kas ir radušies no citu Tīmekļa
vietnes Lietotāju rīcības, kas ir pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem, Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem,
labajām praksēm un līdzāspastāvēšanas standartiem.

g)

BRIDGESTONE nav atbildīgs par datu zudumiem, kas ir radušies aparatūras vai programmatūras kļūmju rezultātā
vai citu ārpus BRIDGESTONE kontroles esošu apstākļu rezultātā.

h)

BRIDGESTONE nav atbildīgs par Tīmekļa vietnes modificēšanu vai darbības pārtraukšanu; Lietotāji nav tiesīgi uz
kompensāciju par nespēju turpināt lietot jebkuru Tīmekļa vietnes sadaļu tās kļūdainas darbības, darbības īslaicīga
vai paliekoša pārtraukuma rezultātā vai citu ārpus BRIDGESTONE kontroles esošu apstākļu rezultātā.

i)

Neviens no Pakalpojumu sniegšanas noteikumu noteikumiem nekavē, neierobežo un neizslēdz BRIDGESTONE
atbildību par apzinātu dezinformāciju vai nāves gadījumiem vai ķermeņa ievainojumiem, kas ir radušies
BRIDGESTONE rīcības vai nolaidības rezultātā.

10. Sūdzības

a)

Visas sūdzības attiecībā uz Tīmekļa vietni vai sniegtajiem pakalpojumiem ir jāiesniedz Pārvaldītājam, tās nosūtot
uz sekojošo e-pasta adresi: contact@myfirststop.lv

b)

Sūdzībām ir jāietver sūdzības iesniedzēja vārds un uzvārds un precīza adrese, kā arī attiecīgās sūdzības satura
detalizēts apraksts un iemesls.

c)

Pārvaldītājam ir jāizskata sūdzība 14 dienu laikā no tās saņemšanas, ja vien sūdzībā ietvertā informācija vai dati
nav jālabo.

d)

Ja sūdzībā ietvertā informācija vai dati ir jālabo, Pārvaldītājam ir jāsniedz atbilde uz sūdzību ar lūgumu veikt
labojumus attiecīgajā informācijā vai datos un jāinformē sūdzības iesniedzējs par to, ka sūdzība tiks noraidīta, ja
pieprasītie labojumi netiks veikti norādītajā laika periodā.

e)

Pēc labotās informācijas vai datu saņemšanas Pārvaldītājam ir jāizskata sūdzība 14 dienu laikā.

f)

Ja ir pagājis informācijas vai datu labošanai atvēlētais laika periods, sūdzība tiek noraidīta.

g)

Pārvaldītājam ir jāatbild uz sūdzībām ar e-pasta starpniecību, nosūtot e-pasta vēstuli uz iesniegtajā sūdzībā
norādīto adresi.

11. Personīgās informācijas aizsardzība
a)

Tīmekļa vietnes vai tās atsevišķu sadaļu lietošanai var būt nepieciešama Lietotāja personīgā informācija. Šādos
gadījumos Tīmekļa vietnes vai tās atsevišķu sadaļu lietošana var tikt ierobežota, ja attiecīgi nepieciešamā Lietotāja
personīgā informācija netiek sniegta vai ir nepatiesa, vai attiecīgais Lietotājs nav devis piekrišanu Personīgās
informācijas apstrādei, vai attiecīgais Lietotājs savu piekrišanu Personīgās informācijas apstrādei ir atsaucis.

b)

Visu Personīgo informāciju (piemēram, vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi) Lietotājs
sniedz brīvprātīgi ar mērķi iegūt piekļuvi Tīmekļa vietnei vai tās sniegtajiem pakalpojumiem un funkcijām.

c)

Lietotāja sniegto Personīgo informāciju Pārvaldītājs lietos saskaņā ar Privātuma aizsardzības politiku un personīgās
informācijas aizsardzībai piemērojamo spēkā esošo likumu noteikumiem.

12. Nobeiguma noteikumi
a)

MYFIRSTSTOP.LV Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem ir piemērojama Latvijas likumdošana un tie ir
interpretējami saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

b)

Visi no šiem Noteikumiem izrietošie strīdi tiks risināti atbilstošajās Latvijas tiesu instancēs.

c)

Ja jebkurš no Pakalpojumu sniegšanas noteikumu noteikumiem ir pretrunā ar tiesību normām vai arī ir atzīstams
par nederīgu vai neiespējamu, iepriekš minētais nekādā veidā neietekmēs citu Pakalpojumu sniegšanas
noteikumu, kas paliek spēkā, punktu derīgumu un iespējamību.

d)

BRIDGESTONE patur tiesības mainīt Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Pārvaldītājas par visām izmaiņām
Lietotājus informēs ar Tīmekļa vietnes starpniecību. Izmaiņas nedrīkst pārkāpt tās Lietotāju iegūtās tiesības, kas ir
tikušas iegūtas pirms attiecīgo izmaiņu ieviešanas.

e)

MYFIRSTSTOP.EU Pakalpojumu sniegšanas noteikumi stājas spēkā datumā, kurā tie tiek publiskoti Tīmekļa vietnē.

f)

MYFIRSTSTOP.EU Pakalpojumu sniegšanas noteikumu aktuālā versija ir pieejama https://www.myfirststop.lv
II.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs esam ļoti priecīgi par interesi, ko jūs esat izrādījuši par mūsu uzņēmumu.
Bridgestone izturas pret visiem ar privātuma politiku saistītajiem jautājumiem ļoti nopietni, un mēs darām visu iespējamo,
lai nodrošinātu jūsu personīgās informācijas drošību laikā, kad jūs lietojat mūsu Tīmekļa vietni.
Principā, lai lietotu Tīmekļa vietni un caurskatītu tās ietverto informāciju, nav nepieciešama nekāda personīgā informācija.
Tomēr noteiktas lapas un apakšlapas, piemēram, attiecībā uz reģistrēšanos reklāmas kampaņās un konkursos, var jums lūgt
sniegt konkrētu informāciju, tai skaitā personīgo informāciju, kāda tā ir noteikta spēkā esošajās tiesību normās.

Privātuma politika nosaka veidus, kādos mēs lietosim no jums ar Tīmekļa vietnes starpniecību iegūto informāciju. Politika
var tikt periodiski atjaunināta. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs iesakām jums regulāri apmeklēt šo lapu, lai uzzinātu par
visām izmaiņām un lai izlemtu par to, vai jums tās šķiet pieņemamas. Šī Politika ir piemērojama visiem Tīmekļa vietnes
apmeklētājiem un visiem piekļuves veidiem, tai skaitā no personīgajiem datoriem un portatīvajiem datoriem, publiski
pieejamiem interneta piekļuves punktiem, kā arī mobilajām ierīcēm.
Iesniedzot savu personīgo informāciju caur mūsu Tīmekļa vietni, jūs sniedzat piekrišanu šādas personīgās informācijas
lietošanai saskaņā ar Privātuma politiku.
Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai bažas, lūdzam sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, kura kontaktinformācija ir
atrodama mūsu tīmekļa vietnes izvēlnē „Kontakti”.
1.

Definīcijas

„BRIDGESTONE” – BSBA Bridgestone Baltics SIA, Latvija bāzētā nodaļa, adrese Dzelzavas 117-303, Rīga, kas ir reģistrēta
LRUR ar uzņēmuma ar reģistrācijas Nr.40103173592
„Lietotājs” / „Lietotāji”: attiecas, atsevišķi vai kopā, atkarīgā no konteksta, uz Tīmekļa vietnes www.myfirststop.eu lietotāju
vai lietotājiem;
„Tīmekļa vietne”: tīmekļa vietne ar mājas lapu www.myfirststop.eu
„Personīgā informācija”: visa informācija attiecībā uz identificēto vai identificējamo fizisko personu.
„Saistīts uzņēmums”: ar BSBA saistīts Bridgestone Group uzņēmums, piemēram, filiāles.
2.

Kādu personīgo informāciju mēs ievācam?

BSPL ievāks jūsu Personīgo informāciju noteiktās Tīmekļa vietnes apakšlapās. BSBA ievāc tādu informāciju kā vārdu,
uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, jūsu Tīmekļa vietnē iesniegtos finansiālos datus un dokumentus,
lietotājvārdu, paroli un dzimumu.
Aizpildot reģistrācijas veidlapu, jums ir jādod piekrišana BRIDGESTONE apstrādāt jūsu personīgo informāciju dalībai
konkursā, reklāmas kampaņā un pakalpojumu izpildes nolūkos un citos nolūkos. Personīgās informācijas apstrādei ir
nepieciešama Lietotāja piekrišana. Visi lietotāji ir tiesīgi pārbaudītu savu iesniegto Personīgo informāciju. Ja minētā
informācija ir nepatiesa, nepilnīga, nenozīmīga vai novecojusi, Lietotāji var pieprasīt tās labošanu vai atjaunināšanu. BSPL
laipni lūdz sadarboties ar mērķi nodrošināt, ka jūsu BSPL uzglabātā informācija ir precīza un aktuāla. Turklāt Lietotājiem ir
tiesības atteikties no viņu Personīgās informācijas apstrādes, kā arī pieprasīt tās izņemšanu, taču viņiem tam ir jābūt
pamatotiem iemesliem, piemēram, kad viņu Personīgās informācijas apstrāde var radīt negatīvas sekas vai ja šī informācija
vairs nevar tikt izmantota paredzētajos nolūkos.
Tāpat jums ir arī jāveic atzīme par to, vai jūs vēlaties saņemt informāciju par jauniem BSPL vai tā saistīto uzņēmumu
organizētiem pakalpojumiem, konkursiem vai reklāmas kampaņām. Piekrišana Personīgās informācijas apstrādei
mārketinga nolūkos ir stingri brīvprātīga.
BSPL ir Tīmekļa vietnes apstrādātās personīgās informācijas pārvaldītājs.
3.

Personīgās informācijas konfidencialitāte

Lietojot jūsu Personīgo informāciju, BSBA jāievēro visi Privātuma politikas noteikumi, kā arī jāizpilda savas juridiskās
saistības attiecībā uz Personīgās informācijas apstrādi.
BSBA pieliek visas pūles, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo jūsu aizsardzību jūsu Personīgajai informācijai, kā arī īsteno
racionālus pasākumus ievāktās informācijas nodrošināšanai un aizsargāšanai ar mērķi novērst jūsu Personīgās informācijas
nelikumīgu apstrādi vai nejaušu zaudēšanu vai dzēšanu.
BSPL nodrošina optimālu drošību jūsu Personīgajai informācija šādos veidos:
•
•
•
•

lietojot kodēšanas mehānismus visos atbilstošajos gadījumos;
lietojot paroļu aizsardzību;
pieprasot līgumos noteiktas garantijas no trešajām pusēm; un
ierobežojot piekļuvi jūsu Personīgajai informācijai (piemēram, sniedzot piekļuvi tai tikai BSPL darbiniekiem, kam
attiecīgā informācija ir nepieciešama zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ un kam ir attiecīgs pilnvarojums).

Ja jūs reģistrējaties Tīmekļa vietnē, BSPL jums rekomendē vairīties no viegli atminamu paroļu un/vai lietotājvārdu
izmantošanas, kā arī regulāri mainīt savu paroli, neatklāt to vai citu informāciju citiem, kā arī uzglabāt savu Personīgo
informāciju drošā veidā, lai nodrošinātu tās aizsardzību.
4.

Kā mēs ievācam un uzglabājam jūsu personīgo informāciju?

Ja jūs vēlaties lietot mūsu Tīmekļa vietnes sadaļu, kurai ir nepieciešama reģistrēšanās, jums tiks pieprasīts ievadīt atbilstošu
Informāciju. Šādos gadījumos BSBA sniedz pilnu piekļuvi Tīmekļa vietnes funkcijām, kas ir saistītas ar kuponu konkursu, tikai
pēc tam, kad jūs būsiet iesnieguši nepieciešamo informāciju.

