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PRIVĀTUMA POLITIKA 
 

IZPILDES DEKLARĀCIJA 
Brenntag ir izveidojis saistošo korporatīvo principu kopumu saistībām ar personas datu aizsardzību 
neatkarīgi no tā, kur tiek apstrādāti jūsu personas dati, lai ievērotu jūsu privātumu saskaņā ar Vispārīgo 
datu aizsardzības regulu (GDPR), kas ir spēkā kopš 2018. gada 25. maija. 

Šis paziņojums (ar attiecīgajiem grozījumiem un papildinājumiem) ir Brenntag globālais privātuma 
standarts visām Brenntag grupām un visām Brenntag saistītajām organizācijām. 

 
PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMA MĒRĶIS 
Šī konfidencialitātes paziņojuma mērķis ir sniegt jums informāciju par to, kā Brenntag vāc un apstrādā 
jūsu personas datus, izmantojot šo vietni, un citos gadījumos, ieskaitot visus datus, kurus varat sniegt, 
izmantojot šo vietni, iegādājoties produktu vai pakalpojumu. 
 

KONTROLIERA NOSAUKUMS UN KONTAKTINFORMĀCIJA 
Attiecīgo kontrolieri atradīsit Imprintā. 
 
LOGGING 

Brenntag tīmekļa serveri izseko Brenntag vietnē apmeklētās lapas, šajās lapās pavadīto laiku un tajās 
veikto meklējumu veidus. Tas automātiski uztver un saglabā šādu informāciju (kuru pārraida 
apmeklētāja interneta pārlūks vai pārlūkošanas darbības) atkarībā no privātuma iestatījumu izvēles, 
apmeklējot Brenntag vietni. 

Papildu personas datu apstrāde var notikt pēc jūsu vēlmēm, piemēram, 
1. Datums un laiks servera pieprasījuma 
2. Geolocation 
3. tips / variants Operating System 
4. tips / versiju Browser 

5. datu pārsūtīšanas apjoma 
6. Ekrāna izšķirtspēja 
7. Piekļūt saitēm un to 

statusu, kā rezultātā, Brenntag ieraksta arī interneta protokola (IP) adreses apmeklētāju, kas ir unikāls 
numurs, ko interneta pakalpojumu sniedzēji (ISP) dinamiski piešķir katram interneta datoram. Šajā 
Brenntag apkopotajā IP adresē var būt informācija, kuru varētu uzskatīt par identificējamu. 
Brenntag izmanto informāciju, lai novērstu iespējami nelikumīgas darbības un lai izpildītu mūsu 
noteikumus un nosacījumus. Brenntag arī izmanto dažādas tehnoloģiskas sistēmas, lai atklātu un 
novērstu anomālas darbības un pārbaudītu saturu, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, 
surogātpastu. Šie centieni dažos gadījumos dažiem lietotājiem var īslaicīgi vai pilnībā pārtraukt vai 
pārtraukt dažu funkciju darbību. Brenntag izmanto šo informāciju statistikas nolūkos, lai uzzinātu, kuras 
lapas lietotāji apmeklē un kādi produkti un pakalpojumi interesē vai varētu būt noderīgi Brenntag 
tīmekļa serveru apmeklētājiem. Mēs apkopojam un apstrādājam šos datus, lai nodrošinātu šīs vietnes 
drošību, kas ir likumīga interese GDPR ziņā. Šāda veida personas datus mēs automātiski dzēšam vai 
anonimizējam pēc 14 dienām. 



 
 
PĀRLŪKPROGRAMMAS SĪKDATNES 

Sīkdatnes Brenntag vietne izmanto, lai sekotu lietotāju sesijām. Sīkdatne (saukta arī par tīmekļa sīkfailu, 
interneta sīkfailu, pārlūka sīkfailu vai vienkārši sīkfailu) ir neliels datu gabals, ko nosūta no vietnes un 
lietotāja tīmekļa pārlūkprogramma glabā lietotāja datorā, kamēr lietotājs pārlūko, lai saglabātu, bieži 
glabā jūsu iestatījumus tīmekļa vietnei, piemēram, vēlamajai valodai vai atrašanās vietai, un / vai 
informācijai, kas palīdzēs ievadīt vietni bez pieteikšanās. Faktiski sīkfaili vietnei norāda, ka jūsu 
pārlūkprogramma šajā vietnē ir bijusi iepriekš. 
Atkarībā no jūsu pārlūkprogrammas sīkfailu piekrišanas iestatījumu izvēles, pirmo reizi apmeklējot 
Brenntag vietni (-es), Brenntag izmanto izsekošanas sīkdatnes, trešo pušu sīkfailus un citas tehnoloģijas 
(piemēram, tīmekļa bākas), lai apstrādātu papildu informāciju, iespējotu ne-vērtīgas funkcijas Brenntag 
vietnē un iespējotu atsauces trešo personu funkcijas (piemēram, sociālo mediju saite "kopīgot"). 
Ja jūs nevēlaties, lai sīkdatne tiktu ievietota jūsu datorā kopumā vai kā rezultātā izmantojat Brenntag 
vietni, varat vispār atspējot sīkfailus, modificējot savas tīmekļa pārlūkprogrammas preferenču sadaļu. 
Ņemiet vērā, ka, to darot, daži Brenntag vietnes aspekti jums var nebūt pieejami. Ja izvēlaties pieņemt 
sīkfailus savā cietajā diskā, bet vēlaties saņemt informāciju par sīkfailu lietošanu jūsu apmeklētajās 
vietnēs, varat ieslēgt brīdinājuma uzvedni, modificējot sīkfailu brīdināšanas sadaļu, kas atrodas arī jūsu 
tīmekļa pārlūkprogrammas preferenču sadaļā. Lielākajā daļā gadījumu Brenntag izmantotie pārlūka 
sīkfaili ir balstīti uz sesijām, un tāpēc tie ilgst tikai lietotāja sesijas laiku, tomēr dažos gadījumos Brenntag 
izmanto pastāvīgus pārlūka sīkfailus, kas paliek jūsu cietajā diskā un sniedz informāciju par sesiju, kurā 
atrodaties, un kuru jūs gaida nākamreiz izmantosit šo vietni vēlreiz. 

Tas sniedz noderīgu informāciju Brenntag, lai atpazītu biežos lietotājus, atvieglotu lietotāja piekļuvi 
vietnei un tās izmantošanu, kā arī ļautu vietnei izsekot lietošanas paradumiem, kas palīdz Brenntag 
uzlabot saturu. Šādas sīkdatnes tiek izmantotas tikai šim nolūkam, un tās netiek izmantotas lietotāju 
identificēšanai vai citu tīmekļa vietņu izmantošanas izsekošanai. 

Šīs sīkdatnes tiks sāktas tikai pēc tam, kad būsiet devis savu piekrišanu, izmantojot sīkfailu 
reklāmkarogu. 

• _ga Mērķis: atšķirt lietotājus. Dzēšana pēc 2 gadiem 

• _gid / Mērķis: atšķir lietotājus. Dzēšana: pēc 24 stundām 

• _gat Mērķis: droseles pieprasījuma ātrums. Dzēšana pēc 1 minūtes 
 
WEB BEACONS 
Brenntag var izmantot "tīmekļa bākas" tehnoloģiju Brenntag vietnēs vai mārketinga e-pastos, lai 
izsekotu apskatītās lapas vai atvērtās ziņas, datumu un laiku, kad apmeklējāt mūsu vietni, vietni, no 
kuras esat ieradies, izmantojamā pārlūka veidu, darbības veidu izmantoto sistēmu, kā arī interneta 
pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukumu un adresi. 
Tīmekļa bāka ir dažādu metožu izmantošana tīmekļa lapās vai e-pastā, lai neuzkrītoši (parasti nemanāmi) 
ļautu pārbaudīt, vai lietotājs ir piekļuvis saturam. Bieži tiek izmantoti e-pasta izsekošana un lapu 
marķēšana tīmekļa analīzei. Alternatīvie nosaukumi ir tīmekļa kļūda, izsekošanas kļūda, tags, pikseļu 
tags, viena pikseļa GIF vai lapas tags. 
 

NESKATĪT (DNT) 
Brenntag tīmekļa serveri ievēros jūsu lēmumu atteikties no mūsu un trešo pušu izsekošanas 
pakalpojumiem, tostarp uzvedības reklamēšanas. Šī atteikšanās ir atkarīga no tā, vai tīmekļa 
pārlūkprogrammā izmantojat DNT (nesekot) iestatījumu, taču tehnoloģiju ierobežojumu dēļ vietnes 



 
nereaģē uz DNT patērētāja pārlūka iestatījumiem. Pašlaik nav stabila mehānisma, kas garantētu DNT 
patērētāja pārlūka iestatījumu efektu komerciālajās vietnēs. 
 
GOOGLE ANALĪTIKA 

Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google, Inc. 
(“Google”). Google Analytics izmanto sīkfailus. Sīkdatnes ģenerētā informācija par jūsu vietnes 
izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi) tiks pārsūtīta uz Google un glabāta tajos serveros parasti Amerikas 
Savienotajās Valstīs, bet, iespējams, arī ES dalībvalstīs. Aktivizējot IP anonimizāciju, Google saīsinās / 
anonimizēs pēdējo IP adreses oktetu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī citām Eiropas Ekonomikas 
zonas līguma pusēm. 
Tikai izņēmuma gadījumos pilno IP adresi nosūta un saīsina Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs. 
Vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu vietnes izmantošanu, 
apkopotu pārskatus par vietnes darbību vietņu operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti 
ar vietnes darbību un interneta lietošanu vietnes operatoram. 
Google nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google rīcībā esošiem datiem. Jūs varat atteikties no Google 
sīkfailu lietošanas, pārlūkprogrammā atlasot atbilstošos iestatījumus, skatiet arī iepriekš 6. punktu. 
Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, to darot, iespējams, nevarēsit izmantot visas šīs vietnes funkcionalitāti. 
Turklāt jūs varat novērst Google datu (sīkfailu un IP adreses) vākšanu un izmantošanu, lejupielādējot un 
instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams vietnē 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lv-LV 

Varat novērst tveršanu, izmantojot Google Analytics, noklikšķinot uz šīs saites. Ir iestatīts atteikšanās 
sīkfails, kas neļauj turpmāk apkopot jūsu datus, kad apmeklējat šo vietni: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Šeit atradīsit sīkāku informāciju par Lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību: 
https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/un vietnē http://www.google.com/analytics/terms/us 
.html 
Google Analytics sīkāk paskaidrots šajā saitē https://www.google.com/analytics/ 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā vietnē tiek inicializēta Google Analytics, izmantojot iestatījumu 
“gat._anonymizeIp ();” lai nodrošinātu anonimizētu tveršanu, maskējot jūsu IP adrešu pēdējo daļu (IP 
maskēšana). 
 

GOOGLE TAG MANAGER 
Šajā vietnē tiek izmantots Google tagu pārvaldnieks. Google tagu pārvaldnieks ir risinājums, kas ļauj 
tirgotājiem pārvaldīt vietņu tagus no tādām lietojumprogrammām kā Google Analytics, izmantojot vienu 
virsmu / saskarni. Pats rīku tagu pārvaldnieks (kas ievieš tagus) ir domēns bez sīkfailiem un nevāc 
nekādus personas datus. 

Rīks iedarbina citus tagus, kas savukārt noteiktos apstākļos var apkopot datus. Google tagu pārvaldnieks 
nepiekļūst šiem datiem. Ja deaktivizēšana ir veikta domēna vai sīkfaila līmenī, deaktivizācija paliek spēkā 
visiem izsekošanas tagiem, kas tiek ieviesti, izmantojot Google tagu pārvaldnieku. 

 
KONTAKTI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 
Veicot darījumus ar jums vai uzņēmumu, kurā strādājat, mēs apkopojam un izmantojam jūsu informāciju 
šādi. Ja nav norādīts citādi, mēs esam saņēmuši jūsu datus no jums personīgi, no jūsu darba devēja vai 
no publiski pieejamiem avotiem. Tālāk tabulas formātā mēs izklāstījām visu veidu, kā mēs izmantojam 
jūsu personas datus, un uz kuru juridisko pamatu mēs to darām. Mēs arī esam identificējuši, kādas ir 
mūsu likumīgās intereses, kur tas ir piemērots. 



 
 
Ņemiet vērā, ka mēs varam apstrādāt jūsu personas datus vairāk nekā viena likumīga pamata atkarībā 
no konkrētā mērķa, kuram mēs izmantojam jūsu datus. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums 
nepieciešama informācija par konkrēto juridisko pamatu, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu 
personas datus, ja zemāk esošajā tabulā ir norādīts vairāk nekā viens pamatojums. 
 

Mērķis / darbība Datu tips Apstrādes likumīgais pamats, 
tostarp likumīgo interešu 
pamats 

Lai reģistrētu jūs kā jaunu 
klientu 

a) vārds, uzvārds; b) uzņēmuma 
kontaktinformācija, piemēram, 
e-pasts un uzņēmuma adrese 

Līguma izpilde ar jums 

Apstrādāt un piegādāt 
pasūtījumu, tostarp: (a) 
pārvaldīt maksājumus, 
nodevas un maksājumus 
(b) savākt un atgūt mums 
parādu 

a) vārds, uzvārds; b) uzņēmuma 
kontaktinformācija, piemēram, 
e-pasts un uzņēmuma adrese; c) 
finanšu, uzņēmuma bankas 
konts; d) darījums. 

(a) Līguma izpilde ar jums (b) 
Nepieciešama mūsu likumīgajām 
interesēm (lai atgūtu mums 
pienākošos parādus) 

Pārvaldīt mūsu attiecības 
ar jums, kas ietver: (a) 
paziņošanu par izmaiņām 
mūsu noteikumos vai 
konfidencialitātes politikā 

a) vārds, uzvārds; b) uzņēmuma 
kontaktinformācija, piemēram, 
e-pasts un uzņēmuma adrese 

(a) Līguma izpilde ar jums (b) 
Nepieciešama, lai izpildītu 
juridiskas saistības 

Lai dotu iespēju piedalīties 
balvu izlozē, konkursā vai 
aizpildīt aptauju 

a) vārds, uzvārds; b) uzņēmuma 
kontaktinformācija, piemēram, 
e-pasts un uzņēmuma adrese 

(a) Līguma izpilde ar jums (b) 
Nepieciešama mūsu likumīgajām 
interesēm (lai izpētītu, kā klienti 
izmanto mūsu produktus / 
pakalpojumus, lai tos attīstītu un 
attīstītu mūsu biznesu) 

Iekšējās vadības (personāla 
administrēšana un 
lietvedība), darba līgumu 
izpildes ar attiecīgajiem 
uzņēmuma darbiniekiem 
un piemērojamo likumu 
prasību izpildes nolūkos 

pašreizējo un bijušo Uzņēmuma 
darbinieku, kuri strādā saskaņā 
ar darba līgumiem, personas dati 
(vārds, uzvārds, personas kods, 
dzimšanas datums, personas 
sociālās apdrošināšanas numurs, 
adrese, tālruņa numurs, e-pasta 
adrese, rekvizīti bankas kontā, 
personas dati īpašu kategoriju 
dati, kas saistīti ar veselību, 
ieskaitot veselības reģistrus, un 
citi personas dati, kurus sniedz 
persona un (vai) kurus 
uzņēmums apstrādā, kā to 
nosaka likumi vai citi tiesību akti 

(a) Līguma izpilde ar jums (b) 
Nepieciešama mūsu likumīgajām 
interesēm (lai veiktu iekšēju 
pārvaldību) ) Pienākumu izpilde 
nodarbošanās un sociālās 
drošības jomā (veikt 
maksājumus, iesniegt 
paziņojumus tiesību aktos 
noteiktajām institūcijām utt.) 

Iekšējās vadības (personāla 
administrēšana un 

personas dati par pretendentiem 
uz uzņēmuma darbinieka amatu, 

attiecības (b) Nepieciešamas 
mūsu likumīgajām interesēm (lai 



 
lietvedība), darba līgumu 
izpildes un piemērojamo 
likumu prasību ievērošanas 
nolūkos 

kuri strādā saskaņā ar darba 
līgumu (vārds, uzvārds, 
dzimšanas datums, adrese, 
tālruņa numurs, e-pasta adrese, 
īpašu kategoriju personas dati, 
kas saistīti ar veselību, 
nepieciešams apstrādāt, lai tiktu 
novērtēta darbinieka 
piemērotība darbam, kā arī citi 
personas sniegti un (vai) 
Sabiedrības apstrādāti dati, kā to 
nosaka likumi vai citi tiesību akti 

veiktu iekšēju pārvaldību utt.) (c) 
Mums piemērojamo juridisko 
pienākumu, kas saistīti ar darba 
attiecībām, izpilde (d) Pienākumu 
izpilde nodarbošanās un sociālās 
drošības jomā (ciktāl tas saistīts 
līdz nodarbinātībai 

Iekšējās administrācijas 
(lietvedība, biznesa 
partneru vadība), biznesa 
attīstības (preču un 
pakalpojumu kvalitātes 
novērtēšana, aptaujas, 
konkursi un izlozes), 
līgumu slēgšanas ar 
Sabiedrību un ar 
Sabiedrību noslēgto līgumu 
izpildes, tiešā mārketinga 
vajadzībām 

līguma pušu personas dati, ar 
kuriem Sabiedrība ir noslēgusi 
līgumus, vienošanās vai plāno 
slēgt šādus līgumus, līgumus 
(vārds, uzvārds, pases vai 
personas kartes identifikācijas 
numurs, bankas konta rekvizīti, 
operācijas dokumenti, adrese, 
attiecīgais darījums, citi personas 
dati, ko sniedz datu subjekts) 

(a) Līguma izpilde ar jums (b) 
Nepieciešama mūsu likumīgajām 
interesēm (lai veiktu iekšējo 
pārvaldību utt.) (c) Jūsu 
piekrišanas gadījumā 

Noliktavu, preču un 
personu drošības nolūkos 

personu dati, kas apmeklē 
Brenntag noliktavu (vārds, 
uzvārds, ID kartes / pases / 
vadītāja apliecības numurs, 
kontaktinformācija, transporta 
dati) 

(a) Nepieciešams mūsu 
likumīgajām interesēm (lai 
nodrošinātu drošību) 

Drošībai, noziedzīgu 
darbību novēršanai un ar 
to saistītiem mērķiem 

to personu personas dati, kuras 
apmeklē Brenntag noliktavas 
teritoriju un atrodas CCTV 
novērošanas zonā (teritoriju 
apmeklējošo personu attēli) 

(a) Nepieciešams mūsu 
likumīgajām interesēm (lai 
nodrošinātu drošību) 

Darbības vietnēs personu personas dati, 
apmeklējot Brenntag vietni 
www.brenntag.com/lithuania (IP 
adrese, pārlūkošanas vēsture, 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas 
dati, dati, kas iegūti, darbojoties 
ar sīkdatnēm, tīmekļa bākas utt., 
kā paredzēts šajā 
konfidencialitātes paziņojumā) 

(a) Nepieciešams mūsu 
likumīgajām interesēm (lai 
nodrošinātu drošību). (b) Jūsu 
piekrišanas gadījumā 

Sūdzību, pieprasījumu un 
ziņojumu izskatīšanas, 
strīdu risināšanas un 
iekšējās administrēšanas 

to personu personas dati, kuras 
uzņēmumam iesniegušas 
sūdzību, pieprasījumu vai 
paziņojumu (vārds, uzvārds, 

(a) Nepieciešams mūsu 
likumīgajām interesēm (sūdzību, 
pieprasījumu izskatīšanai) 



 
vajadzībām personas kods, adrese, tālruņa 

numurs, e-pasta adrese, 
informācija, kas saistīta ar 
personas datiem, saņemti 
pieprasījuma izskatīšanas laikā 
vai paziņojums) 

Mērķiem un darbībām, kas 
nav norādītas iepriekš 

personas dati, kurus var vai ir 
jāapstrādā saskaņā ar likumu vai 
citiem tiesību aktiem vai ar datu 
subjekta piekrišanu 

Pamatojoties uz tiesību aktos 
noteikto 

 

BIĻETENI UN CITI TIRDZNIECĪBAS PAZIŅOJUMI 
Ja saņemat no mums biļetenu, mēs sākotnēji pievienojām jūs adresātu sarakstam saskaņā ar iekļaušanas 
laikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
Biļetenu abonē dubultā izvēles iespēja un tā palīdz, lai mēs varētu pārliecināties, ka esat pareizais 
adresāts. Divkārša izvēle nozīmē, ka pēc veidlapas aizpildīšanas, lai pierakstītos mūsu biļetenā, mēs jums 
nosūtīsim e-pastu uz jūsu aizpildīto pasta adresi. Lai pabeigtu abonēšanu, jums ir jāseko saitei. Mums ir 
jāuzglabā jūsu apstiprinājuma laiks un IP adrese, lai pierādītu, ka jūs abonējat biļetenu. 

Lai jums rādītu personalizētu reklamēšanu - Brenntag bez jūsu piekrišanas nedalās jūsu informācijā ar 
reklāmdevējiem. Brenntag ļauj reklāmdevējiem izvēlēties to lietotāju īpašības, kuri redzēs viņu reklāmas, 
un Brenntag var izmantot jebkuru no Brenntag savāktajiem personu neidentificējošajiem atribūtiem, lai 
izvēlētos atbilstošu auditoriju šīm reklāmām. Noklikšķinot uz reklāmas vai citādi mijiedarbojoties ar to, 
pastāv iespēja, ka reklāmdevējs var ievietot sīkfailu jūsu pārlūkprogrammā un ka jūsu atribūti atbilst 
reklāmdevēja izvēlētajiem kritērijiem. 

 
TIESĪBAS ATCELT SAVU PIEKRIŠANU 
Ja jūsu datu izmantošana ir balstīta uz jūsu nepārprotamu piekrišanu, piemēram, pasūtot biļetenu, jūs 
jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai apstrādei šim nolūkam. Par visām citām subjektu 
tiesībām, lūdzu, skatiet zemāk. 
 

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI 
Brenntag var koplietot savākto informāciju ar trešām personām turpmākai apstrādei, lai nodrošinātu 
drošu, efektīvu un pielāgotu pieredzi. Šeit ir informācija par to, kā Brenntag to dara: 

Lai nodrošinātu produktus: katra Brenntag saistītās grupas vienība var koplietot jūsu personas datus 
saistītās grupas ietvaros, bet arī ar Brenntag aģentiem, darbuzņēmējiem vai partneriem saistībā ar 
pakalpojumiem, kurus šīs personas vai organizācijas veic Brenntag labā vai ar to. 

Šiem aģentiem, darbuzņēmējiem vai partneriem ir aizliegts izmantot šos datus citādi, kā tikai sniegt 
pakalpojumus Brenntag vai sadarbībai, kurā viņi un Brenntag ir iesaistīti (piemēram, daži no mūsu 
produktiem tiek izstrādāti un tirgoti, izmantojot kopīgus līgumus ar citi uzņēmumi). Brenntag, piemēram, 
var sniegt jūsu informāciju aģentiem, darbuzņēmējiem vai partneriem par mūsu datubāzu mitināšanu, 
datu apstrādi vai jūsu pieprasītās informācijas nosūtīšanu pa pastu. 

Ja apstrādi Brenntag vārdā veic aģenti, darbuzņēmēji vai partneri, darbuzņēmēji sniedz pietiekamas 
garantijas, lai īstenotu atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrāde 
atbilstu datu aizsardzības likuma prasībām. Aģenta, darbuzņēmēja vai partnera veikto apstrādi 
reglamentē rakstisks līgums. 

 



 
Lai atbildētu uz juridiskiem pieprasījumiem un novērstu kaitējumu: Brenntag patur tiesības koplietot 
jūsu datus, lai atbildētu uz valsts iestāžu pienācīgi pilnvarotiem datu pieprasījumiem, vai gadījumos, kad 
to prasa likums, Brenntag nekad nepārdos jūsu personas datus trešajām personām, piemēram, 
tirgotājiem, bez jūsu nepārprotama piekrišana. Brenntag nesniedz nekādus personas datus vietnēm 
"cilvēku meklētājs", "publiskais katalogs" vai "baltās lapas". 

 
INFORMĀCIJAS AIZJŪRAS SŪTĪŠANA UN GLABĀŠANA: 
Brenntag var izpaust personas datus par fiziskām personām ārzemju saņēmējiem pēc personas 
piekrišanas saņemšanas; vai citādi ievēro piemērojamos privātuma tiesību aktus. Brenntag var arī 
uzglabāt personas datus “mākonī”, kas var nozīmēt, ka tie atrodas serveros, kas atrodas ārpus ES. 
Gadījumos, kad Brenntag ir jānosūta jūsu personas dati, Brenntag vēlams nosūtīt jūsu personas datus 
tikai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs un uz valstīm vai no valstīm, kas nodrošina pietiekamu 
aizsardzību, kā to apstiprina Eiropas Komisija. Plašāku informāciju skatiet Eiropas Komisijas sadaļā 
"Komisijas lēmumi par personas datu aizsardzības atbilstību trešās valstīs". 

Citos gadījumos pārsūtīšana tiks veikta, vēlams, saskaņā ar piemērojamo noteikumu prasībām ar 
atbilstošām garantijām un ar nosacījumu, ka datu subjektiem ir pieejamas izpildāmas datu subjekta 
tiesības un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, vai, izmantojot saistošus uzņēmuma noteikumus. 
Visbeidzot, ja šīs iespējas nebija iespējamas, mums jāveic datu pārsūtīšana saskaņā ar VDAR 49. panta 
noteikumiem, piemēram, ar datu subjekta skaidru piekrišanu. 

 
DZĒŠANAS PROCESS 
Mēs saglabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem mēs tos 
apkopojām, tostarp, lai apmierinātu jebkādas likumīgas grāmatvedības vai ziņošanas prasības. Lai 
noteiktu piemērotu personas datu glabāšanas periodu, mēs ņemam vērā personas datu apjomu, 
raksturu un jutīgumu, iespējamo kaitējuma risku, ko rada personas datu atļauta izmantošana vai 
izpaušana, mērķus, kādiem mēs apstrādājam jūsu personas datus, un to, vai mēs šos mērķus varam 
sasniegt, izmantojot citus līdzekļus un piemērojamās juridiskās prasības. 

 
PERSONAS DATU ĪPAŠU KATEGORIJU APSTRĀDE 
Brenntag izmanto un / vai izpauž īpašas Personas datu kategorijas tikai tam mērķim, kādam tie tika 
sniegti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai ja slepenas informācijas izmantošana vai izpaušana ir atļauta 
ar likumu. 
 

SADARBĪBA AR IESTĀDĒM 
Personas datu vākšana un izpaušana valdības institūcijās un iestādēs tiks veikta, tikai pamatojoties uz 
īpašiem tiesību aktiem. Visos gadījumos šis privātuma paziņojums nosaka tos ierobežojumus, kas 
nepieciešami, lai izpildītu attiecīgo likumu juridiskās prasības. 

 
PIETEIKUMI 
Ja sazināties ar Brenntag par atklātām pozīcijām vai spekulatīvas pieteikuma gadījumā, mēs apstrādāsim 
jūsu datus šādi: 

Mēs apstrādājam personas datus, kurus jūs mums sniedzat, tikai attiecīgajiem mērķiem, t.i., attiecīgajai 
pozīcijai, uz kuru jūs piesakāties. Personas datu kategorijas, kuras mēs glabājam, jūs varat redzēt tieši 
attiecīgajā pieteikuma veidlapā, pirms tos iesniedzat mums. 

 



 
Paralēli cilvēkresursu nodaļai piekļuve jūsu personas datiem ir tikai attiecīgajam vadītājam. Pārvaldnieka 
negatīva lēmuma gadījumā šī piekļuve tiks atsaukta, un tikai attiecīgajai personai cilvēkresursu nodaļā ir 
piekļuve jūsu datiem. 
Pretendentu personas datu iegūšana un glabāšana ir nepieciešama, lai īstenotu pieteikuma iesniedzēja 
ierosināto pieteikšanās procesu un pieņemtu lēmumus par iespējamām darba attiecībām. Brenntag 
izdzēš personas datus, kad pieteikšanās process ir pabeigts. Tomēr piekļuve personas datiem tiks 
ierobežota, ja pastāv kādi juridiski pienākumi tos saglabāt. 

 
JŪSU DATU PRIEKŠMETA TIESĪBAS 
Brenntag respektē jūsu datu subjekta tiesības saskaņā ar juridiskajiem pienākumiem un ievērojot 
piemērojamos normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus. 

 
ŠĪS TIESĪBAS IR 

1. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem; 
2. Jūsu tiesības labot, grozīt vai atjaunināt savus personas datus; 

3. Jūsu tiesības tikt aizmirstam (tiesības uz datu dzēšanu); 
4. Jūsu tiesības iegūt personas datus pārnēsājamā formā (tiesības uz datu pārnesamību); 
5. Jūsu tiesības uz apstrādes ierobežošanu saskaņā ar regulu; 
6. Jūsu tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz jums, saskaņā ar regulu; 
7. Jūsu tiesības nepakļauties lēmumam, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, ieskaitot 
profilēšanu. 

Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar grupas datu aizsardzības inspektoru. 
Kontaktinformāciju skatīt zemāk. Jums nebūs jāmaksā maksa par piekļuvi saviem personas datiem. 
Tomēr mēs varam iekasēt saprātīgu maksu, ja jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots, atkārtojas 
vai ir pārmērīgs. Šādos apstākļos mēs varam atteikties izpildīt jūsu pieprasījumu. 

 
JŪSU TIESĪBAS “AIZMIRSTIES” 
Ja vēlaties noņemt savus personas datus no mūsu sistēmām, kā norādīts sadaļā "Dzēšanas process", 
lūdzu, sazinieties ar mums. 
 
DROŠĪBA 

Brenntag īsteno saprātīgas fiziskās, tehniskās un administratīvās drošības kontroles, lai aizsargātu jūsu 
personas datus pret nozaudēšanu, nepareizu izmantošanu, neatļautu piekļuvi, izpaušanu, pārveidošanu 
vai iznīcināšanu. Jūsu dati tiks saglabāti drošā darbības vidē. 

Tomēr Brenntag nevar garantēt internetā vai caur to pārsūtītās informācijas drošību, jo tā paļaujas uz 
tās sistēmas drošību, kuru esat izmantojis saziņā ar Brenntag sistēmām. Brenntag izmanto drošības 
uzlabošanas pasākumus, piemēram, konta uzvedības analīzi attiecībā uz krāpniecisku vai citādi anomālu 
rīcību, un Brenntag mēģina šifrēt šo informāciju, lai pasargātu no noklausīšanās. 

 
DATU AIZSARDZĪBAS AMATNIEKA KONTAKTINFORMĀCIJA 
Brenntag ir iecēlis grupas datu aizsardzības inspektoru, kurš atrodas galvenajā mītnē Vācijā kopā ar 
starptautisku vietējo datu aizsardzības koordinatoru komandu, tādējādi jūs varat sazināties attiecīgā 
reģiona valodā. Mēs vienmēr varam būt pieejami jūsu jautājumiem un piezīmēm. 



 
Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi un iespējamām blakustiesībām, varat tieši 
sazināties ar grupas datu aizsardzības inspektoru, kā norādīts zemāk: 
 
Grupas datu aizsardzības inspektors 
Messeallee 11 
45131 Essen 
gdpo@brenntag.de 
 

TIESĪBAS SAZINĀTIES AR UZRAUDZĪBAS IESTĀDI 
Neskarot citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, katram datu subjektam ir tiesības 
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, it īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darba 
vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, ja datu subjekts uzskata, ka ar viņu saistīto personas datu apstrāde 
pārkāpj šo regulu. 

 
ĀRĒJĀS ATSAUCES UN SAITES 
Brenntag vietnēs var būt saites uz citām vietnēm, kuras pieder un uztur citas organizācijas. Šīs saites 
atrodas ārpus Brenntag darbības jomas, taču tās tiek nodrošinātas ērtības labad un tikai informatīviem 
nolūkiem; tie nav jautājumi, kas saistīti vai kurus sponsorē Brenntag dienesti vai viedokļi, organizācija vai 
indivīds. Lūdzu, sazinieties ar ārējo vietni, lai saņemtu atbildes uz jautājumiem par tās saturu un 
konfidencialitātes iestatījumiem un politiku. 


