
PERSONAS DATU APSTRĀDE– CHATBOTS 
 

1. QR koda nolasīšana un pakalpojuma izmantošana 

1.1. Veicot QR koda nolasīšanu un uzsākot pakalpojuma izmantošanu, Pārzinis SIA “Color Expert- 
Storch LV” (teksta ̄ -  Pārzinis), vienotais reģistrācijas Nr.40103263769, juridiskā adrese: 
Zemitānu iela 9, 3. korpuss, birojs 3.1, LV- 1012, Latvija, Rīga, uzsāk personas datu apstrādi, 

jo saziņas vietnē ir uzstādītas “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās 

sīkdatnes.  

 
1.2. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir saziņas vietnes satura kvalitātes uzlabošana 

un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām, atbilstoši Pārziņa leģitīmajai interesei. Plašāk par 

“Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem variet iepazīties mājaslapā: 
http://www.google.com/analytics/terms/us.html. 

 

1.3. Ja jūs vēlaties, lai Pārzinis neiegūst informāciju par jūsu aktivitātēm  saziņas vietnē, jums 
jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

(https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar 

Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo saziņas vietnes 
apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”. 

 

1.3.1. Kā izslēgt sīkdatnes? 

Lai veiktu biznesa procesu analīzi un klientu uzvedības izpēti, nav plānots, ka iegūtie dati tiks 
dzēsti Pārziņa Google Analytics kontā (pašā saziņas vietnē veiktā komunikācija netiek 

saglabāta), bet Jūs jebkurā mirklī atbilstoši Jūsu vēlmēm varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. 

Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā vai 
telefonā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana 

datorā. Taču tādā gadījumā jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet 

saziņas vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies 
(piemēram, nevarēsim noteikt Jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas reģionu, lai nodrošinātu Jūs 

ar atbilstošu preču katalogu saziņas vietnē, Jūsu valodas izvēli utml.). 

 
1.3.2. Ar vispārējiem personas datu apstrādes aspektiem un vispārējam datu subjekta tiesībām Jūs 

varat iepazīties Pārziņa privātuma politikā, kas atrodama šeit: https://www.color-

expert.com/en/data-protection  
 

2. Sociālie tīkli   

2.1. Spiežot Facebook/ Instragram ikonu mājaslapā https://www.mobile-consultant.net/, Jūs 

piekrītiet, ka vēlaties turpmāk saņemt informāciju par Color Expert- Storch LV produktiem un 
jaunumiem sociālajā tīklā Facebook/ Instragram.” 

 

 
2.2. Informējam, ka Facebook Ads Сonversion Tracking and Instagram Ads (Facebook pixel) 

(Facebook, Inc.) ir analītikas pakalpojums kuru izmanto Pārzinis, kas pamatojoties uz Jūsu 

saziņas vietnes lietojumu turpmāk var piedāvāt Pārziņa reklāmas gan Facebook, gan 
Instragram. 

 

2.3. Jā Jūs vairs nevēlaties saņemt Pārziņa sagatavoto informāciju par jaunumiem, Jūs varat to 
mainīt sociālajā tīklā  Facebook: 

https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences 
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