Cien. INTERLUX Travel klients!

Informējam, ka no 2018. gada 25. maija tiks piemērota jaunā VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA
(General Data Protection Regulation, GDPR), kas būs saistoša visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri rīkojas ar
personu datiem.
Šī regula paredz stingrākus noteikumus pakalpojuma sniedzējiem attiecībā pret lietotāju datiem, kā arī lietotājiem
sniedz lielākas tiesības pārvaldīt savus personas datus. Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un
apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu
drošību! Esam veikuši vairākas darbības, lai uzlabotu mūsu “Privātuma politiku”, šajā ziņojumā tā tiek aprakstīta.
Jauna "Privātuma politika" stājās spēkā no 2018. gada 25. maijā.
Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un
nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, sadarbības vai pakalpojumu līgumos,
loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija
par Jūsu personas datu apstrādi.
Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu
personas datu apstrādi.
Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais
pamats?
a) Ceļojumu rezervācijai
Jūsu personas dati tiks nodot aviokompānijai, kruīza kompānijai, apdrošināšanas kompānijai un citām
kompānijām, saistītām ar pakalpojumu sniegšanu, lai rezervētu Jūsu izvēletos pakalpojumus.
b) Klientu kluba kartes aktivizēšanai
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, lai Jūs saņemtu turpmāk 5% atlaidi saviem
ceļojumiem un citus īpašos piedāvājumus.
c) Informācijas par mūsu jaunumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai.
Balstoties uz Jūsu sniegtu informāciju, mēs varētu Jums nosūtīt informāciju par:
- izdevīgiem piedāvājumiem;
- atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām vai dāvanām;
- varēsiet izteikt savu viedokli, piedaloties aptaujās;
Kādi personas dati tieks apstrādāti?
Jūsu vārds un uzvārds, dzimšanas diena, pases numurs, pases izdošanas datums un derīguma termiņš, telefona
numurs, e-pasta adrese.
Cik ilgi glabāsies dati?
Jūsu personas datus mēs glabāsim 1 gadu, pēc pakalpojumu sniegšanas.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim
nolūkam vairs neapstrādāsim.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.
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