Informācija par datu aizsardzību
Ar šo mēs jūs informējam par personas datu apstrādi, izmantojot Delta-Sport mobilās
lietotnes.
1. Pārzinis datu aizsardzības likumdošanas izpratnē (VDAR 4. panta 7. punkts) ir:
Delta-Sport Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg
Vācija
Tel.: +49 40 5 27 310 0
E-pasts: info@delta-sport.com
Internetā: www.delta-sport.com
Ar mūsu datu aizsardzības speciālistu jūs varat sazināties šādi:
E-pasts: dsb@delta-sport.com
vai
Delta-Sport Handelskontor GmbH
- Der Datenschutzbeauftragte Wragekamp 6
22397 Hamburg
Vācija
Tel.: +49 40 5 27 310 323
Jebkuru ar datu aizsardzību saistītu jautājumu un ierosinājumu gadījumā jūs varat vērsties
tieši pie mūsu datu aizsardzības speciālista.
2. Datu apstrāde, lejupielādējot lietotni
Norādām, ka, lejupielādējot lietotni, personas dati tiek nosūtīti tā lietotņu veikala operatoram,
no kura tiek lejupielādēta lietotne. Lejupielādējot lietotni, attiecīgajam lietotņu veikalam tiek
nosūtīta nepieciešamā informācija, it īpaši lietotāja vārds, e-pasta adrese, klienta numurs
lietotņu veikalā un individuālais ierīces kods. Šo datu apstrādi mēs nevaram ietekmēt. Par to
atbild attiecīgā lietotņu veikala operators. Sīkākas norādes par datu apstrādi jūs atradīsit
attiecīgā lietotņu veikala operatora paziņojumos par datu aizsardzību.
3. Datu apstrāde, izmantojot mobilo lietotni
Mobilā lietotne tiek ielādēta jūsu mobilajā gala ierīcē, un to var lietot bez piekļuves
internetam.

Lai izmantotu konkrētas lietotnes funkcijas, dažām lietotnēm jāpiešķir tiesības piekļūt jūsu
gala ierīces attiecīgajām funkcijām, piemēram, piekļuve atmiņai, lai jūsu mobilajā ierīcē
saglabātu fotoattēlus vai video, ja šādu iespēju paredz lietotne. Ja kāda lietotne veic datu
saglabāšanu, tas notiek tikai un vienīgi lokāli.
Izmantojot mūsu piedāvātās lietotnes, personas dati netiek ievākti.

4. Jūsu tiesības
(1) Saistībā ar jūsu personas datiem jums attiecībā pret mums ir šādas tiesības:
 – tiesības uz piekļūšanu informācijai,
 – tiesības uz datu labošanu vai dzēšanu,
 – tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu,
 – tiesības iebilst pret datu apstrādi,
 – tiesības uz datu pārnesamību.
(2) Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē par jūsu
personas datu apstrādi mūsu uzņēmumā.

