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Ievads
Ja runa ir par jūsu Personas datiem (“Personas datiem”), Symantec un Norton, kas ir Symantec Corporation
(“Symantec”, “Norton”, “mēs”, “mums””) apakšuzņēmums, kā arī mūsu darbinieki, darbuzņēmēji un pakalpojumu
sniedzēji ir apņēmušies nodrošināt jums pārredzamību un izvēli. Symantec ir apņēmies nodrošināt uzticamu
informāciju mūsu klientiem, izmantojot dažādus līdzekļus, ko atbalsta visaptveroša privātuma programma. Mūsu
mērķis ir apstrādāt Personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vienlaikus ņemot vērā un pārredzami
līdzsvarojot mūsu klientu, mūsu pašu un citu ieinteresēto personu attiecīgās intereses.

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti (“Paziņojums”) sniegts pārskats par to, kā Symantec, izmantojot mūsu vietnes,
produktus un pakalpojumus, īsteno privātumu un kā mēs aizsargājam jūsu Personas datus.
Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz Symantec un Norton vietnēm, produktiem un pakalpojumiem, kas ir
saistīti ar šo Paziņojumu vai atsaucas uz to, un tas apraksta, kā mēs rīkojamies ar Personas datiem un jums
pieejamajām iespējām apkopot, apstrādāt, piekļūt, atjaunināt, labot un dzēst savus Personas datus. Papildu
informāciju par mūsu Personas datu apstrādes praksi var uzzināt piedāvājuma aprakstos, līguma noteikumos, papildu
konfidencialitātes ziņojumos vai paziņojumos, kas izdoti pirms datu vākšanas vai tās laikā. Dažiem Symantec un
Norton produktiem un pakalpojumiem var būt papildu specifiski konfidencialitātes paziņojumi, kas apraksta, kā mēs
apstrādājam Personas datus šo produktu un pakalpojumu ietvaros. Ja kāds cits paziņojums par konfidencialitāti ir
pretrunā ar šo Paziņojumu par konfidencialitāti, šis paziņojums tiek uzskatīts par prioritāru.
Ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā un ja vien saskaņā ar līgumu nav noteikts citādi, jūsu Personas datus uzrauga
uzņēmums Symantec Limited Īrijā, kura galvenais birojs atrodas Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15,
Īrijā.

Ko paredz šis Paziņojums
Šajā Paziņojumā ir aprakstīti šādi vispārīgie Personas datu apkopošanas un apstrādes aspekti, kas attiecas uz jums.
Lūdzu, skatiet mūsu produktu un pakalpojumu paziņojumus par konfidencialitāti, lai iegūtu papildu informāciju, kas
attiecas uz šiem produktiem un pakalpojumiem.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kādus Personas datus mēs apkopojam;
kā un ar kādu mērķi tiek izmantoti Personas dati;
kad un kāpēc Personas dati tiek nodoti trešajām pusēm;
kā mēs nodrošinām jūsu Personas datu precizitāti, integritāti un drošību;
kā jūsu Personas dati tiek saglabāti un iznīcināti;
kādas personīgās tiesības jums ir pieejamas un kā tās attiecas uz jūsu Personas datiem;
ja nepieciešams, kā mēs varam apstrādāt bērnu līdz 13 gadu vecumam Personas datus; un
ar ko jūs varat sazināties, ja jums ir radušies jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu.

Personas dati, ko apkopojam
Kad apmeklējat un izmantojat mūsu tīmekļa lapas, produktus un pakalpojumus, mēs varam apkopot datus vai lūgt
jums sniegt noteiktus datus, tostarp Personas datus par jums, jo mūsu vietnes, produktus un pakalpojumus
izmantojat sadarbībā ar mums un tādējādi varat palīdzēt mums pārvaldīt mūsu attiecības ar jums. “Personas dati” ir
visi dati, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu, un tie var ietvert vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa
numuru, pieteikšanās informāciju (konta numuru, paroli), mārketinga preferences, sociālo mediju kontu vai
maksājumu kartes numuru. Ja mēs sasaistīsim citus datus ar jūsu Personas datiem, mēs uztversim saistītos datus kā
Personas datus. Mēs arī apkopojam Personas datus no uzticamiem trešās puses avotiem un iesaistām trešās puses, lai
ievāktu Personas datus mūsu atbalstam. Šie dati var ietvert:
•
•
•

kontaktinformācija, piemēram, vārds, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;
piegādes un norēķinu dati, tostarp kredītkartes un maksājumu dati;
jūsu darījumu vēsture;
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•
•
•
•

dati, kurus jūs mums sniedzat, lai saņemtu tehnisko palīdzību vai klientu apkalpošanas mijiedarbības laikā;
dati par citiem cilvēkiem, ko varat sniegt, izmantojot jebkuru programmu vai pakalpojumus, tostarp Refer-aFriend;
dati par jūsu datoru vai ierīci, tostarp pārlūkprogrammas tips un iestatījumi, IP adrese un datplūsmas dati, kas
attiecas uz jūsu interneta pieslēgumu; un
Symantec un Norton produkta veiktspējas dati un informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu produktus un
pakalpojumus.

Kad jūs izvēlaties sniegt mums Personas datus par trešajām pusēm, mēs izmantosim šos datus tikai konkrētam
iemeslam, attiecībā uz kuru jūs izvēlējāties tos iesniegt. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka brīdī, kad jūs atklājat citu
personu (piemēram, jūsu kontaktpersonas, lietotāja vai citas trešās puses) datus, jūs ievērosiet spēkā esošos
privātuma un datu drošības likumus, tostarp informēsiet lietotājus un trešās puses par to, ka iesniedzat attiecīgo
lietotāju Personas datus Symantec, informējot tos par veidu, kādā dati tiks nodoti, izmantoti vai apstrādāti,
nodrošinot atbilstošas juridiskās atļaujas un drošības pasākumus, kas vajadzīgi šādai informācijas atklāšanai,
pārsūtīšanai un apstrādei. Ja izvēlaties nodrošināt Symantec ar trešās puses Personas datiem (piemēram, vārdu, epastu un tālruņa numuru), jūs apliecināt, ka jums ir trešās puses atļauja to darīt. Piemēri ir atsauces pārsūtīšana vai
atsaukšanās uz kādu darbu. Jūs arī apliecināt, ka, sadarbojoties ar trešās puses personām, kuru Personas datus esat
kopīgojis ar mums, tas ir mūsu pienākums informēt viņus, ka Personas datus ieguvām no jums. Attiecīgajā gadījumā
trešās puses var atteikties no jebkādas turpmākas saziņas pēc tam, kad nosūtīta saite, kas minēta sākotnējā ziņojumā,
vai kā norādīts šī Paziņojuma sadaļā “Saziņa ar mums”. Ja uzskatāt, ka kāda no jūsu kontaktpersonām ir nodevusi
mums jūsu Personas datus, un jūs vēlaties pieprasīt, lai tie tiktu noņemti no mūsu datu bāzes, lūdzu, sazinieties ar
mums, rakstot uz privacyteam@symantec.com.
Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kādus Personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz produktu, lūdzu,
skatiet atbilstošos produkta un pakalpojuma konfidencialitātes paziņojumus, kas pieejami zemāk.

Kā mēs apstrādājam jūsu Personas datus
Mēs izmantojam jūsu Personas datus tālāk norādītajiem mērķiem, kā arī attiecīgajos Produktu paziņojumos,
pamatojoties uz šādiem iemesliem:
Pamatojoties uz mūsu līguma izpildi saistībā ar jums vai noslēdzot līgumu pēc jūsu pieprasījuma, lai:
•
•

•
•
•
•
•
•

izveidotu un pārvaldītu jūsu Norton kontu, kad jūs veicat pirkumu mūsu tiešsaistes veikalā, un, ja
nepieciešams, lai piekļūtu sakariem un pakalpojumiem;
izveidotu savu Symantec kontu (vienreizēja pierakstīšanās MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec
licencēšanas portālā, Klientu apkalpošanas sadaļā un Symantec Connect), kad tas vajadzīgs, lai piekļūtu
sakariem un pakalpojumiem;
apstiprinātu savu identitāti un tiesības uz precēm vai pakalpojumiem, kad sazināties ar mums vai izmantojat
mūsu pakalpojumus;
apstrādātu pirkuma darījumus;
atjauninātu informāciju par pasūtījumu statusu;
Ļautu reģistrēt produktus vai pakalpojumus savam pirkumam;
pārvaldītu abonementus; un
nodrošinātu tehnisko un klientu atbalstu.

Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, lai:
•
•
•
•
•
•

abonētu informatīvo izdevumu, nosūtītu produktu atjauninājumus vai tehniskos brīdinājumus;
nosūtītu mārketinga paziņojumus un informāciju par jauniem produktiem, pakalpojumiem un aktīviem;
sazinātos ar jums un pārvaldītu jūsu dalību konkursos, piedāvājumos vai reklāmās;
pieprasītu savu viedokli vai atsauksmes, nodrošinātu iespējas pārbaudīt programmatūru;
ļautu jums norādīt draugu, kurš, iespējams, ir ieinteresēts mūsu piedāvājumos, kā to atļauj likums; un
nodrošinātu ar interesēm saistītas reklāmas citās, nevis mūsu vietnēs.

Pamatojoties uz juridiskiem pienākumiem, mums ir pienākums, piemēram, veikt uzskaiti nodokļu vajadzībām vai
atbildēt uz pārliecinošiem pieprasījumiem un sniegt informāciju valsts iestādēm.
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Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, lai efektīvi īstenotu mūsu produktus, pakalpojumus un saziņu gan ar
jums, gan citiem mūsu klientiem un partneriem, lai tādējādi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

īstenotu komerciālās reklāmās un piedāvātu mūsu produktu un pakalpojumu cenas;
izpētītu un ieviestu produktu uzlabojumus un produktu atjauninājumus;
novērtētu un uzlabotu mūsu produktus, pakalpojumus un tīmekļa vietņu darbību un kvalitāti;
nodrošinātu pielāgotu pieredzi, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes;
nodrošinātu sadarbspēju mūsu lietojumprogrammās;
nodrošinātu mūsu sistēmas un lietojumprogrammas;
ļautu sniegt pakalpojumus;
īstenotu mūsu likumīgās tiesības; un
dalītos savos datos ar partneriem pārdošanas reklāmguvumiem un panākumu gūšanai.

Mēs apstrādāsim tikai konkrētas jūsu personas datu kategorijas (“Sensitīvie personas dati”), lai īstenotu konkrētus
mērķus, kas izklāstīti iepriekš vai attiecīgajos Produkta paziņojumos, jo: 1. Jūs esat devis mums savu nepārprotamu
piekrišanu šo datu apstrādei, vai 2. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu saistības saskaņā ar nodarbinātības,
sociālā nodrošinājuma vai sociālās aizsardzības likumiem, 3. Apstrāde ir nepieciešama juridisko prasību noteikšanai,
īstenošanai vai aizstāvībai, vai 4. Jūs esat padarījis datus publiskus.
Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs un mūsu trešo pušu partneri varam apvienot datus, ko laika gaitā
iegūstam no jums mūsu vietnēs, produktos un pakalpojumos ar datiem, kas iegūti no citiem avotiem. Mēs
apvienojam jūsu datus ar citiem avotiem, lai uzlabotu lietotāju pieredzi mūsu nodrošinātajās tīmekļa vietnēs un
pakalpojumos. Dažos gadījumos Symantec, Norton un trešās puses, ar kurām sadarbojamies, var automātiski apkopot
datus, izmantojot sīkfailus, tīmekļa žurnālus un citas līdzīgas lietojumprogrammas. Šie dati tiek izmantoti, lai labāk
izprastu un uzlabotu mūsu vietņu, produktu un pakalpojumu lietojamību, veiktspēju un efektivitāti, un palīdzētu
pielāgot saturu vai piedāvājumus atbilstoši jūsu vajadzībām. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļu
“Izsekošanas tehnoloģijas, sīkfaili un Do-Not-Track funkcija”.
Pamatojoties uz likumīgām interesēm, mēs apstrādājam personas datus tīkla un informācijas drošības nolūkos.
Saskaņā ar ES Vispārīgas datu aizsardzības regulas (GDPR) 49. apsvērumu organizācijām ir atzīta likumīga interese par
personas datu vākšanu un apstrādi tiktāl, ciktāl tas ir noteikti nepieciešams, un pienācīgā daudzumā tīklu un
informācijas drošības nodrošināšanai. Saskaņā ar minēto apsvērumu (Nr. 49), tīklu un informācijas drošība nozīmē
tīkla vai informācijas sistēmas spēju pretoties notikumiem, uzbrukumiem vai pretlikumīgām vai ļaunprātīgām
darbībām, kas varētu apdraudēt uzglabāto vai pārsūtīto datu pieejamību, autentiskumu, integritāti un
konfidencialitāti, vai saistīto pakalpojumu drošību, ko piedāvā šie tīkli un sistēmas, vai kas tiem ir pieejami.
Gan kā organizācija ar savām tiesībām, gan kā kiberdrošības tehnoloģiju un pakalpojumu sniedzējs, kas var ietvert
viesotu un pārvaldītu datoru avārijas un drošības incidentu reaģēšanas pakalpojumus, mūsu un mūsu klientu
likumīgās interesēs, kā noteikts GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā, ir ievākt Personas datus un veikt to apstrādi
tādā mērā, cik tas ir absolūti nepieciešami un samērīgi, lai nodrošinātu mūsu pašu un mūsu klientu tīklu un
informācijas sistēmu drošību. Tas ietver tādu draudu izlūkošanas resursu izstrādi, kuru mērķis ir nepārtraukti uzturēt
un uzlabot tīklu un sistēmu spēju pretoties nelikumīgām vai ļaunprātīgām darbībām un citiem kaitīgiem notikumiem
(“kiberdraudi”). Personas dati, kurus mēs apstrādājam minētajiem nolūkiem, ietver arī tīkla datplūsmas datus, kas
saistīti ar kiberdraudiem, piemēram:
•
•
•
•
•
•

sūtītāja e-pasta adreses (piem., SPAM avoti);
saņēmēju e-pasta adreses (piem., mērķtiecīgiem elektronisko kiberuzbrukumu upuriem);
atbildes uz e-pasta adresēm (piem., kibernoziedznieku konfigurētas, nosūtot ļaunprātīgu e-pastu);
failu nosaukumi un izpildes ceļi (piem., ļaunprātīgi vai citādi kaitīgi izpildāmie faili, kas pievienoti e-pasta
ziņojumiem); un/vai
URL un saistītie lapu nosaukumi (piem., tīmekļa lapas, kas pārraida vai izvieto ļaunprātīgu vai citādi kaitīgu
saturu);
IP adreses (piem., tīmekļa serveri un saistītās ierīces, kas iesaistītas kiberdraudu radīšanā, izplatīšanā, pārsūtīšanā,
izvietošanā, rezervēšanā vai citādā uzglabāšanā, piemēram, ļaunprātīgā vai citādi kaitīgā saturā).
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Atkarībā no konteksta, kurā šie dati tiek vākti, tie var ietvert Personas datus par jums vai citiem datu subjektiem.
Tomēr šādos gadījumos mēs apstrādāsim attiecīgos datus tikai tiktāl, ciktāl tas ir noteikti nepieciešami un samērīgi ar
mērķi atklāt, bloķēt, ziņot par (noņemot jebkādus personīgi identificējamus elementus) un mazināt kiberdraudus, kas
radušies jums un visām organizācijām, kas paļaujas uz mūsu produktiem un pakalpojumiem, lai aizsargātu tīklus un
sistēmas. Veicot Personas datu apstrādi šajā kontekstā, mēs necentīsimies identificēt datu subjektu, ja vien tas nebūs
stingri nepieciešams attiecīgo kiberdraudu sanācijai vai ja tas nebūs noteikts likumā.
Ja uzskatāt, ka jūsu Personas dati ir tikuši nepamatoti apkopoti vai Symantec tos nepamatoti apstrādā šādiem
nolūkiem, lūdzu, skatiet sadaļas “Jūsu tiesības” un “Sazinieties ar mums”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja tiek noteikts, ka
Symantec apstrādā ar jums saistītos personas datus, jo tas ir nepieciešams, lai atklātu, bloķētu vai mazinātu
konstatētos kiberdraudus, saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu iebildumu labojumi vai dzēšanas pieprasījumi var tikt
noraidīti. Mūsu pārliecinošās likumīgās intereses ir aizsargāt mūsu organizāciju un mūsu klientus no kiberdraudiem,
tādēļ mūsu intereses var ignorēt jūsu iebildumus, labojumus vai dzēšanas pieprasījumus, līdz jūs īstenojat pasākumus,
kas vajadzīgi, lai jūsu personas datus novirzītu no jebkādiem identificētiem kiberdraudiem.

Mārketings un kopienas tīkli
Symantec ir likumīga interese veicināt mūsu komerciālos piedāvājumus un optimizēt paziņojumu sniegšanu par tiem
mūsu klientiem un mērķauditorijām, kas, visticamāk, tos uzskatīs par saistošiem. Tādēļ mēs ievācam un apstrādājam
datus, kā norādīts turpmāk. Tomēr, ja mums likumā noteiktā kārtībā jāsaņem jūsu piekrišana piegādāt jums noteiktus
mārketinga materiālus, mēs jums šādus mārketinga materiālus sniegsim tikai tādā gadījumā, ja esam saņēmuši jūsu
piekrišanu. Ja jūs turpmāk nevēlaties saņemt no mums nekādus mārketinga materiālus, jūs varat noklikšķināt uz
abonēšanas atcelšanas sadaļas paziņojumā vai e-pasta ziņojumā vai noklikšķināt uz saites: Preferenču Centru.

Ziņojumi
Papildus iepriekš aprakstītajiem mērķiem mēs, ievērojot piemērojamās tiesību aktu prasības, varam izmantot jūsu
Personas datus, lai piegādātu jums reklāmas, akcijas un informāciju par jums un jūsu vajadzībām pielāgotajiem
produktiem un pakalpojumiem. Tas var ietvert demogrāfiskos datus vai tendenču datus, ko sniedz trešās puses, ja tas
ir atļauts. Kontaktinformāciju, tostarp tālruņu numurus, pasta un e-pasta adreses, var izmantot, lai sazinātos ar jums.
Ja jūs nevēlaties, lai mēs šādā veidā izmantotu jūsu Personas datus, jūs varat izvēlēties nepiekrist šāda veida datu
izmantošanai tīmekļa lapās un/vai veidlapās, caur kurām tiek ievākti šādi Personas dati. Jūs varat arī izmantot šīs
tiesības jebkurā laikā, sazinoties ar mums, kā izskaidrots turpmāk.

Interesēs balstītas reklāmas
Mēs varam sniegt jūsu datus trešajām personām, tostarp datus par jūsu interesi par mūsu produktiem, lai piedāvātu
jums piemērotākas reklāmas. Ja mēs jums piedāvājam interesēs balstītas reklāmas vietnē, kas nav mūsu pašu vietne,
mēs neuzraugām citas jūsu darbības šajā vietnē. Ja jūs noklikšķināsiet uz mūsu reklāmām, mēs uzzināsim tikai to
domēnu, no kura esat nācis. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļu “Izsekošanas tehnoloģijas, sīkdatnes
un neizsekošana.

Dati no trešajām personām
Trešās personas var sniegt mums Personas datus, kurus tās ir ievākušas par jums no jums vai no citiem tiešsaistes un
bezsaistes avotiem, piemēram, no mūsu partneriem un trešajām personām iegūtus mārketinga datus, kas ir apvienoti
ar informāciju par jums, kas jau ir mūsu rīcībā, lai sniegtu jums atbilstošāku informāciju un labāk pielāgotus
piedāvājumus. Mēs pietiekami piepūlamies, lai pārliecinātos, ka trešās puses, kuras mēs piesaistām šādiem nolūkiem,
ir cienījamas un ievēro likumus, un mēs nepieprasīsim viņiem atklāt mums Personas datus, kuru ievākšanai un
apstrādei mums nav likumīga mērķa. Tomēr mēs neesam atbildīgi par to, ka trešās puses apstrādā jūsu Personas
datus pirms to saņemšanas, tās laikā vai pēc tam, kad tie ir sniegti mums. Mēs varam apvienot šādus Personas datus
ar mūsu rīcībā jau esošajiem Personas datiem, lai nodrošinātu jums labāku pieredzi, novērtētu jūsu interesi par mūsu
produktiem vai uzlabotu mūsu piedāvājumu kvalitāti.

Norton kopiena (Norton vietnes forumi, emuāri un tīkla vietnes)
Mēs pārvaldām forumus, tīmekļa vietnes un saistītus informācijas pakalpojumus, lai jums palīdzētu izmantot mūsu
produktus un pakalpojumus labākā mērā, apspriežot tehniskus jautājumus un dalītos pieredzē. Jums jāapzinās, ka visi
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jūsu sniegtie dati šajos publiskajos forumos nepaliks konfidenciāli, jo tos var lasīt, ievākt un izmantot citas personas,
kas tiem piekļūst. Lai pieprasītu jūsu Personas datu noņemšanu no jebkura foruma, sazinieties ar mums, izmantojot
šo. Noteiktos apstākļos mēs, iespējams, nevarēsim noņemt jūsu Personas datus; tādā gadījumā mēs jums paziņosim,
kādēļ. Uz šo citu pakalpojumu izmantošanu var attiekties papildu noteikumi un nosacījumi.

Izsekošanas tehnoloģijas, sīkfaili un neizsekošana
Sīkfaili
Sīkfaili ir bieži lietots automatizēts datu ievākšanas rīks. Sīkfaili ir sīki teksta faili, kurus jūsu datorā vai ierīcē izvieto
vietnes, kuras jūs apmeklējat, vai HTML formāta e-pasta ziņojumi, kurus atverat, lai tīmekļa vietnes spētu darboties
vai lai tās darbotos efektīvāk. Mēs un mūsu partneri vietnēs vai e-pasta ziņojumos varam izmantot sīkfailus, tīmekļa
bāksignālus, pikseļu tagus, skriptus vai citas līdzīgas tehnoloģijas, lai:
•
•
•
•
•

nodrošināt mūsu vietņu pienācīgu darbību un likumīgu elektronisko sakaru pienācīgu piegādi;
pielāgot informāciju, kas jums tiek piedāvāta, pamatojoties uz pārlūkošanas preferencēm, piemēram, valodu un
ģeogrāfisko reģionu;
ievākt statistiku par jūsu vietnes lietošanu;
saņemt informāciju par uzņēmējdarbību un mārketingu;
dažos gadījumos, lai trešā puse turpmāk varētu piedāvāt reklāmu mūsu produktiem un pakalpojumiem,
apmeklējot noteiktas trešajām personām piederošas vietnes.

Mēs izmantojam dažādu veidu sīkfailus:
•
•
•

Pamata sīkfaili ir nepieciešami, lai sniegtu jums pakalpojumus un funkcijas, kas pieejamas mūsu tīmekļa vietnēs.
Bez šiem sīkfailiem nav iespējams nodrošināt pakalpojumus, kas jums varētu būt vajadzīgi, piemēram, iepirkšanās
grozs vai e-rēķini.
Analītiskie jeb pielāgošanas sīkfaili apkopo datus, kas tiek izmantoti kopsavilkuma veidā, lai palīdzētu mums
izprast, kā tiek izmantota vietne vai cik efektīvas ir mūsu mārketinga kampaņas, vai arī lai mēs spētu pielāgot
vietni jums.
Reklāmas sīkfaili un izsekošanas skripti tiek izmantoti, lai reklāmas ziņas padarītu piemērotākas jums. Tās veic
funkcijas, kā vienas un tās pašas reklāmas atkārtotu parādīšanu, reklāmu pareizas piegādes nodrošināšanu un
dažos gadījumos arī tādu reklāmu parādīšanu, kuru pamatā ir jūsu intereses. Ja jūsu vietnē ir ietverts sīkfailu
pārvaldības rīks, ekrāna apakšdaļā atrodas peles kursoru poga.

Ja nevēlaties saņemt sīkfailus, jūs, iespējams, varēsit tos noraidīt, nepiekrītot to izmantošanai, ieejot tīmekļa vietnē.
Ja tā rīkosieties, iespējams, mēs jums nespēsim piedāvāt daļu no mūsu funkcijām, pakalpojumiem vai atbalsta. Ja esat
iepriekš apmeklējis mūsu tīmekļa vietnes, iespējams, no savas pārlūkprogrammas jums būs jāizdzēš visi esošie sīkfaili.
Mēs automātiski apkopojam noteiktus datus un saglabājam tos žurnāla failos. Šie dati var ietvert interneta protokola
(IP) adreses, pārlūkprogrammas veidu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), atsauces/izejas lapas, operētājsistēmu,
datuma/laika zīmogu un/vai klikšķu straumes datus. Mēs varam apvienot šos žurnāla datus ar citiem datiem, kurus
mēs par jums ievācam. Mēs to darām, lai uzlabotu mūsu piedāvātos pakalpojumus, lai uzlabotu mārketingu, analīzi
vai vietnes funkcionalitāti.
Mēs izmantojam lokālo krātuvi, piemēram, HTML5, lai saglabātu satura datus un preferences. Trešās puses, ar kurām
mēs sadarbojamies, lai nodrošinātu noteiktas funkcijas mūsu vietnē vai reklāmas, kuru pamatā ir jūsu tīmekļa
pārlūkošanas darbības, arī izmanto HTML5, lai ievāktu un saglabātu datus. Dažādas pārlūkprogrammas var piedāvāt
savus pārvaldības rīkus HTML5 satura noņemšanai.

Neizsekošana
Ir dažādi veidi, kā novērst tiešsaistes aktivitāšu izsekošanu. Viens no tiem ir preferenču iestatīšana savā
pārlūkprogrammā, kas brīdina jūsu apmeklētās vietnes, ka nevēlaties, lai tās ievāktu noteiktus datus par jums. Tas
tiek dēvēts par “Neizsekošanas” signālu (“DNT” — Do-Not-Track). Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu tīmekļa vietnes,
iespējams, neatpazīst “DNT” signālus un nereaģē uz tiem tīmekļa pārlūkprogrammām. Pašlaik nav vispārpieņemta
standarta par to, kā uzņēmumam jārīkojas, ja tiek konstatēts “DNT” signāls. Gadījumā, ja tiks izveidots galīgais
standarts, mēs izvērtēsim, kā pareizi reaģēt uz šādiem signāliem. Lai iegūtu sīkāku informāciju par sīkfailiem,
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neizsekošanu un citām izsekošanas tehnoloģijām, lūdzu, apmeklējiet vietni www.allaboutcookies.org un
https://allaboutdnt.com.

Trešās puses datu ievākšana
Sīkfailus var izvietot arī trešās puses, kad apmeklējat trešo pušu vietnes pēc mūsu tīmekļa vietņu apmeklēšanas, lai
trešās puses tīmekļa vietnes varētu sniegt jums pielāgotu informāciju un saturu, kas varētu jūs interesēt, piemēram,
akcijas vai piedāvājumus. Mēs šīm trešajām pusēm neļaujam ievākt jūsu personas datus (piemēram, e-pasta adresi),
kas nav attiecīgie sīkfaili mūsu vietnē.

Sociālo mediju funkcijas un logrīki
Mūsu tīmekļa vietnēs ir iekļautas sociālo mediju funkcijas, piemēram, Facebook poga “Patīk” un logrīki, piemēram,
poga “Kopīgot” vai interaktīvas sīkās programmas, kas darbojas mūsu vietnē. Šīs funkcijas parasti ir atpazīstamas ar
trešās puses zīmolu vai logotipu, un tās var ievākt jūsu IP adresi, kuru lapu jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnēs, un
iestatīt sīkfailu, lai šī funkcija darbotos pareizi. Sociālo mediju funkcijas un logrīkus vai nu izvieto trešā puse, vai arī tie
ir izvietoti tieši mūsu vietnē. Jūsu mijiedarbību ar jebkuru šādu trešās puses funkciju nosaka tās sniedzēja uzņēmuma
konfidencialitātes politika.

Kā atteikties no interešu reklāmas
Mēs sadarbojamies ar trešo pusi, lai mūsu vietnē izvietotu reklāmas vai pārvaldītu mūsu reklāmas citās vietnēs. Mūsu
trešās puses partneris var izmantot sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu jums reklāmas, balstoties uz jūsu
pārlūkošanas darbībām un interesēm. Ja vēlaties atteikties no interešu reklāmas, lūdzu, noklikšķiniet šeit. Ja jūs esat
Eiropas Savienībā, jūs to varat izdarīt noklikšķinot arī šeit. Lūdzu, ņemiet vērā: ja jūs atsakāties, jūs turpināsiet saņemt
vispārīgas reklāmas, kas nav balstītas jūsu interesēs.

Automātiska individuāla lēmumu pieņemšana un profilēšana
Ja Symantec apstrādā tīkla datplūsmas datus tīkla un informācijas drošības mērķiem, pamatojoties uz mūsu vai mūsu
klientu likumīgām interesēm, kā norādīts attiecīgajā šī paziņojuma sadaļā, dažreiz var tikt pieņemti automātiski
lēmumi par konkrētiem datu elementiem. Tas varētu jo īpaši saistīt relatīvo kiberaizsardzības reputācijas punktu
piešķiršanu IP adresēm un URL, kuru pamatā ir objektīvi kiberdraudu rādītāji, kas mērīti ar mūsu kiberdraudu
noteikšanas dzinējiem. Šādi rādītāji var būt, piemēram, konstatējums, ka ļaunprātīgs vai citādi kaitīgs saturs tiek
mitināts noteiktā URL vai tiek iegūts no konkrētas IP adreses. Šādus automātiski piešķirtus reputācijas rādītājus varat
veidot jūs, Symantec, mūsu partneri un citi klienti, lai noteiktu, bloķētu un mazinātu identificētos kiberdraudus.
Rezultātā mūsu produkti un pakalpojumi var bloķēt tīkla datplūsmu no vai uz šādām URL vai IP adresēm. Šādas
apstrādes mērķis nav radīt nekādu citu efektu kā aizsargāt jūs, Symantec, mūsu partnerus un citus mūsu klientus no
kiberdraudiem. Ja tomēr uzskatāt, ka šāda automatizētā apstrāde ievērojami jūs ietekmē, lūdzu, tieši sazinieties tieši
ar attiecīgo datu pārvaldītāju, kura mūsu produktu un pakalpojumu izmantošana ietekmē jūs. Ja datu apstrādātājs ir
Symantec, lūdzu, skatiet šīs Paziņojuma sadaļas “Jūsu privātuma tiesības” un “Saziņa ar mums”, lai paustu savas bažas
un meklētu palīdzību, lai rastu apmierinošu risinājumu.

Kā mēs atklājam jūsu Personas datus
Mēs nepārdodam, neiznomājam jūsu Personas datus vai nenododam tos tālāk. Mēs izpaužam turpmāk aprakstītos
jūsu Personas datus tikai Synmantec Corporation ietvaros, mūsu partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā
datus mūsu vārdā, un publiskām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Datu apstrāde tiek veikta tikai
šajā Paziņojumā un attiecīgo produktu un pakalpojumu paziņojumiem par privātumu aprakstītajiem mērķiem. Ja mēs
izpaužam jūsu Personas datus, mēs prasām, lai to saņēmēji ievērotu atbilstošas privātuma prasības un drošības
standartus.

Partneri
Mēs varam nodot jūsu Personas datus saviem partneriem, lai viņi varētu veikt Symantec vai Norton uzņēmējdarbību.
Mūsu partneri iziet mūsu trešās personas riska pārvaldības un novērtēšanas procesu, un tikai pēc tam viņi ir pilnvaroti
reklamēt un pārdot mūsu produktus un pakalpojumus. Mūsu partneri var izmantot jūsu Personas datus saziņai ar
jums un citiem par Symantec un Norton produktiem vai pakalpojumiem. Ja jūs nevēlaties saņemt mūsu partneru
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reklāmas e-pasta ziņojumus, varat tieši atteikties no abonementa, izmantojot partnera e-pasta ziņojumā vai citā
saziņas kanālā norādīto saiti “anulēt abonementu” vai rīku.

Pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā datus mūsu vārdā
Mēs varam izmantot darbuzņēmējus un pakalpojumu sniedzējus jūsu Personas datu apstrādei mūsu vārdā šajā
Paziņojumā aprakstītajiem mērķiem un turpmāk norādītajiem attiecīgo produktu un pakalpojumu paziņojumiem par
privātumu. Saskaņā ar līgumu mēs pieprasām, lai pakalpojumu sniedzēji uzturētu datu drošību un konfidencialitāti, un
mēs neļaujam mūsu datu apstrādātājiem atklāt jūsu Personas datus citiem bez mūsu atļaujas vai izmantot tos savām
vajadzībām. Tomēr, ja jums ir neatkarīgas attiecības ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem, to paziņojumi par privātumu
ir attiecināmi uz šādām attiecībām. Šādi pakalpojumu sniedzēji var iekļaut, jo īpaši, kontaktcentrus, maksājumu karšu
apstrādātājus un mārketinga/apsekojumu/analītisku datu piegādātājiem.

Publiskas iestādes
Atsevišķos gadījumos vai ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti, Symantec var būt nepieciešams atklāt jūsu
Personas datus publiskām iestādēm. Personas dati netiks atklāti nevienai publiskai iestādei, izņemot šādus gadījumus:
•
•
•
•
•

ja tiek atbildēts uz tiesas pavēsti, rīkojumu vai citu procesu, ko izdevusi kompetentas jurisdikcijas tiesas vai cita
publiska iestāde;
tiesas procesā, kam ir tādas pašas sekas kā tiesas izdotam datu pieprasījumam, gadījumā, ja Symantec varētu
atteikties sniegt šādus datus, tas būtu pretrunā ar vietējiem tiesību aktiem un uzņēmums vai tā vadītāji, izpildītāji
vai darbinieki būtu pakļauti atbildībai par šāda tiesas procesa neievērošanu;
ja šāda personas datu izpaušana ir nepieciešama, lai Symantec varētu īstenot savas likumīgās tiesības saskaņā ar
piemērojamiem tiesību aktiem;
ja saņemts pieprasījums pēc datiem, lai identificētu un/vai novērstu krāpšanos ar kredītkartēm; vai
ja šāda personas datu izpaušana ir nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu nopietnus un nenovēršamus fiziskus
vai cita būtiska kaitējuma draudus datu subjektam vai citām potenciāli iesaistītajām personām.

Personas datu pārrobežu nosūtīšana Symantec uzņēmumu starpā un trešo personu pārdevējiem
Mēs esam globāls uzņēmums un līdz ar to datus apstrādājām vairākās valstīs. Lai veiktu mūsu uzņēmējdarbību un
saskaņā ar šo paziņojumu, jūsu Personas dati var tikt nodoti “Symantec Corporation” ASV, kā arī “Symantec
Corporation” meitasuzņēmumiem un trešo personu piegādātājiem, kas atrodas visā pasaulē. Datu nosūtīšana notiek
saskaņā ar piemērojamo likumu un noteikumu prasībām attiecībā uz datu pārsūtīšanu. Ja Personas dati, kas iegūti
Eiropas Ekonomikas zonā, tiek nosūtīti Symantec uzņēmumiem vai trešo personu piegādātājiem, kurus Symantec ir
nodarbinājis, lai apstrādātu šādus Personas datus tā vārdā, kuri atrodas valstīs, kurās Eiropas Komisija nav atzinusi
atbilstošu Personas datu aizsardzības līmeni, uz šādiem nosūtījumiem attiecināmi alternatīvi atbilstoši drošības
pasākumi, īpašas Eiropas Komisijas pieņemtas standarta datu aizsardzības klauzulas. Ja tas attiecas uz jums, jūs varat
saņemt šādu aizsardzības pasākumu kopijas, sazinoties ar mums privacyteam@symantec.com.
Turpinot mūsu uzņēmējdarbības attīstīšanu, mēs varam laiku pa laikam iegādāties meitasuzņēmumus vai citas
uzņēmējdarbības iestādes. Šo darījumu rezultātā un pastāvīgu attiecību uzturēšanai ar jums mēs varam pārsūtīt jūsu
Personas datus uz saistītu filiāli.
Ja mēs esam iesaistīti mūsu aktīvu reorganizācijā, apvienošanā, iegūšanā vai pārdošanā, jūsu Personas datus var
nosūtīt kā daļu no šāda darījuma. Šādā gadījumā mēs paziņosim jums par jebkuru šādu darījumu un izklāstīsim jūsu
iespējas.

Kā mēs aizsargājam jūsu Personas datus
Aizsardzības pasākumi
Mēs pieņemam saprātīgus un atbilstošus administratīvos, tehniskos, organizatoriskos un fiziskās drošības un riska
pārvaldības pasākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka jūsu Personas dati tiek pienācīgi
aizsargāti pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, bojājumiem, zaudējumiem vai izmaiņām, neatļautu vai nelikumīgu
piekļuvi, izpaušanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī visiem citiem nelikumīgiem mūsu rīcībā esošo jūsu Personas
datu apstrādes veidiem.
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Personas datu aizsardzība ir svarīgs privātās dzīves aizsardzības aspekts. Mūsu drošības organizācija piemēro politiku,
standartus un atbalsta drošības pārbaudes līmenī, kas atbilst riska līmenim un sniegtajiem pakalpojumiem. Turklāt
atbilstošas drošības pārbaudes tiek paziņotas lietojumprogrammatūras īpašniekiem un tehnoloģiju komandām visā
uzņēmumā, lai nodrošinātu drošu produktu izstrādi un drošu darbības vidi.
Mēs pievēršam īpašu uzmanību Personas datu aizsardzībai un riskiem, kas saistīti ar šo datu apstrādi. Jūs varat atrast
papildu informāciju par mūsu Informācijas drošības pārvaldības sistēmu un pasākumiem, kurus veicam attiecīgajās
Klientu uzticības portāla sadaļās.
Šie pasākumi ietver:
Fiziskie aizsardzības pasākumi
Mēs aizslēdzām durvis un failu skapjus, kontrolējam piekļuvi mūsu iekārtām, ieviešam tīra galda politiku un
piemērojam drošu informācijas, kas satur jūsu Personas datus, iznīcināšanu.
Tehnoloģiju aizsardzības pasākumi
Mēs izmantojam tīkla un informācijas drošības tehnoloģijas, piemēram, Symantec pretvīrusu un galapunktu
aizsardzības programmatūru, šifrēšanu, ielaušanās atklāšanu un datu zudumu novēršanu, un mēs uzraugām mūsu
sistēmas un datu centrus, lai nodrošinātu to atbilstību mūsu drošības politikām. Piemēram, tāda konfidenciāla
informācija kā kredītkartes dati, tiek nosūtīta, izmantojot transporta slāņa drošības (“TLS”) šifrēšanu.
Organizatoriski aizsardzības pasākumi
Regulāri veicam visa uzņēmuma ietvaros, kā arī amatam atbilstošas un mērķgrupas apmācības un izpratnes
veicināšanas programmas par drošību un privātumu, lai pārliecinātos, ka mūsu darbinieki un darbuzņēmēji saprot, cik
svarīgi ir aizsargāt jūsu personas datus, kā arī apgūtu un saglabātu nepieciešamās zināšanas un prasmes efektīvi
aizsargāt tos praksē. Mūsu organizatoriskais paziņojums par privātumu un standarti arī palīdz apstrādāt jūsu Personas
datus.

Personas datu pārkāpumi
Symantec veic visus iespējamos pasākumus, lai novērstu Personas datu aizsardzības pārkāpumus. Ja tie tomēr notiek,
mums ir process, lai rīkotos ātri mūsu pienākumu ietvaros. Šādas darbības būs konsekventas ar mūsu lomu attiecībā
uz produktiem, pakalpojumiem vai procesiem, kurus ietekmējis pārkāpums. Visos gadījumos mēs sadarbosimies ar
iesaistītajām pusēm, lai samazinātu sekas, iesniegtu visus paziņojumus un atklātu informāciju, kuru pieprasa
piemērojamie tiesību akti vai kura ir citādi garantēta, un rīkosimies, lai novērstu turpmākus pārkāpumus. Mēs savos
līgumos sistemātiski izklāstam pienākumus saistībā ar personas datu aizsardzības pārkāpumiem, gan klientiem, gan
arī mūsu pārdevējiem.

Jūsu Personas datu glabāšana
Dati, kurus mēs no jums vācam, var tikt glabāti, izmantojot riskam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības
pasākumus, gan iekšējos, gan trešo pušu serveros Amerikas Savienotajās Valstīs, Īrijā, kā arī jebkur citur, kur darbojas
Symantec vai mūsu izplatītāji. Saraksti ar mūsu pašreizējiem uzņēmumiem visā pasaulē un mūsu izplatītājiem, kas
mūsu vārdā apstrādā Personas datus, ir pieejami mūsu Konfidencialitātes portālā.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Mūsu tīmekļa vietnēs var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras pieder citiem uzņēmumiem vai kuras pārvalda
citi uzņēmumi. Ja izlemjat apmeklēt kādu no saistītajām tīmekļa vietnēm, iesakām rūpīgi pārskatīt viņu paziņojumus
par konfidencialitāti, jo tie var atšķirties no mūsu paziņojuma. Mēs neesam atbildīgi par saturu un konfidencialitātes
praksi vietnēs, kas pieder citiem uzņēmumiem, nevis uzņēmumiem, kuri ietilpst Symantec Corporation. Mūsu tīmekļa
vietnēs var būt arī saites uz kopzīmola tīmekļa vietnēm, kuras Symantec uztur kopā ar vienu vai vairākiem mūsu
biznesa partneriem, kas vāc jūsu Personas datus saskaņā ar savām konfidencialitātes praksēm. Aicinām jūs izlasīt
paziņojumus par konfidencialitāti visās kopzīmola vietnēs, uz kurām izmantojat saites, lai uzzinātu par šo vietņu
konfidencialitātes praksi.

Bērnu konfidencialitāte
Mūsu tīmekļa vietnes nav vērstas uz — un mēs apzināti nevācam datus no — bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu
vecumu, izņemot gadījumus, kad ir īpaši noteikts citādi tādu produktu vai pakalpojumu konfidencialitātes
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paziņojumos, kuri ir īpaši izveidoti, lai palīdzētu jums nodrošinot bērnu aizsardzības līdzekļus tiešsaistē. Tādos
gadījumos mēs vācam un apstrādājam tikai tādus Personas datus par jebkuru bērnu, kas ir jaunāks par 13 gadiem,
kurus jūs izvēlaties mums izpaust vai kā citādi norādāt mums šos datus vākt un apstrādāt. Lūdzu, skatiet īpašos
piemērojamos paziņojumus, lai uzzinātu svarīgu papildinformāciju.

Jūsu Personas datu pārvaldība
Cik ilgi mēs paturam vai glabājam jūsu Personas datus
Jūsu Personas dati mūsu sistēmās tiek paturēti ilgāko no tālāk norādītajiem periodiem. 1. Tik ilgi, cik nepieciešams, lai
uzturētu mūsu pastāvīgās biznesa attiecības, vai cik nepieciešams, lai jums nodrošinātu produktus, pakalpojumus vai
informāciju, uz kuru jums ir tiesības vai kuru kā citādi varat pamatoti saņemt no mums. 2. Tik ilgi, cik nepieciešams
tiem nolūkiem, kuru dēļ mēs tos vācām vai kuru dēļ jūs šos datus mums iesniedzāt saskaņā ar jebkādu ar produktu vai
pakalpojumu saistītu darbību vai procesu. 3. Jebkāds paturēšanas periods, kas ir nepieciešams, lai ievēroti mūsu
juridiskos pienākumus, lai atrisinātu strīdus, lai izpildītu mūsu līgumus. 4. Tāda perioda beigas, kurā varētu rasties
tiesvedība vai izmeklēšana attiecībā uz mūsu biznesa attiecībām vai citām mijiedarbībām ar jums.
Skaidrības labad — ja Symantec ir datu pārzinis, kas apstrādā jūsu Personas datus pats saviem nolūkiem, kad jūsu
Personas dati vairs nav nepieciešami to sākotnēji norādītajiem apstrādes nolūkiem vai jebkādiem papildu saderīgiem
nolūkiem, kuriem Symantec šos datus var likumīgi turpināt apstrādāt, šie dati tiks dzēsti vai anonimizēti.
Turklāt, ja Symantec ir Datu apstrādātājs, kas jūsu Personas datus apstrādā cita datu pārziņa vai datu apstrādātāja
nolūkos un pēc cita datu pārziņa vai datu apstrādātāja norādījumiem, mēs ievērojam laika ierobežojumus, par kuriem
ir noslēgta vienošanās ar šo citu Pārzini vai Apstrādātāju, ja vien piemērojamie tiesību akti un noteikumi mums
nepieprasa šos datus dzēst ātrāk vai tos paturēt ilgāk.
Ja piemērojams, plašāku informāciju par veidu, kādā jūsu Personas dati pēc tam var tikt paturēti atkarībā no
produkta, lūdzu, skatiet konkrētā produkta un pakalpojuma papildinformācijā.

Jūsu konfidencialitātes tiesības
Vairākus savu Personas datu elementus varat skatīt un atjaunināt, izmantojot savu Norton kontu vai Symantec kontu.
Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem jums kā atsevišķam datu subjektam var būt tālāk norādītās tiesības.
a)
b)
c)
d)

Lūgt, lai mēs jums sniedzam informāciju par Personas datiem, ko mēs apstrādājam saistībā ar jums.
Labot, atjaunināt vai papildināt neprecīzus vai nepilnīgus Personas datus saistībā ar jums.
Dzēst Personas datus saistībā ar jums vai pieprasīt to dzēšanu.
Noteiktos gadījumos — panākt, lai mēs ierobežojam veidu, kādā mēs apstrādājam ar jums saistītos Personas
datus.
e) Atsaukt jebkādu piekrišanu, ko jūs varētu būt mums piešķīris par Personas datu apstrādāšanu saistībā ar
jums.
f) Iebilst pret mūsu veikto Personas datu apstrādi saistībā ar jums, pamatojoties uz mūsu vai trešo pušu
likumīgām interesēm.
g) Panākt, lai mēs nodrošinātu ar jums saistīto Personas datu pārnesamību attiecībā uz datiem, kurus mēs
apstrādājam, izmantojot automatizētus līdzekļus, pamatojoties uz jūsu sniegto piekrišanu vai līgumu, kuru
esat noslēdzis ar mums.
h) Eiropas Ekonomikas zonā iesniegt sūdzību par konfidencialitāti uzraudzības iestādei, ja neesat apmierināts ar
veidu, kā mēs esam rīkojušies ar jūsu Personas datu vai jebkādas konfidencialitātes vaicājumu vai
pieprasījumu, kuru jūs mums iesniedzāt.
Vieta, kur jūs izmantojat kādu no iepriekš aprakstītajām tiesībām, ir atkarīga no Symantec darbības, mēs ievērosim
savus juridiskos pienākumus veikt saprātīgus pasākumus, lai noskaidrotu jūsu identitāti un jūsu pieprasījuma
leģitimitāti, un mums ir tiesības lūgt, lai jūs mums sniedzat visu šim mērķim nepieciešamo informāciju. Uz likumīgu
pieprasījumu mēs reaģējam 1 (viena) kalendārā mēneša vai 31 (trīsdesmit vienas) kalendārās dienas laikā (atkarībā no
tā, kurš termiņš ir garāks). Noteiktos un ierobežotos apstākļos mums var būt nepieciešamība pagarināt mūsu atbildes
periodu, kā tas ir atļauts ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Saskaņā ar šādiem pieprasījumiem mums ir tiesības
paturēt noteiktus datus, kas ir nepieciešami, lai novērstu krāpšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu nākotnē, vai kā to
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citādi pieprasa vai pieļauj tiesību akti, tostarp, lai izpildītu juridiskos pienākumus, kas uz mums attiecas, un lai
izvirzītu, izmantotu un aizstāvētu mūsu tiesiskās prasības.
Ja jums ir neatrisinātas problēmas saistībā ar konfidencialitāti vai datu lietošanu, kuras mēs neesam pietiekami
atrisinājuši, varat arī sazināties ar mūsu ASV izvietoto trešās puses strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzēju (bez
maksas) vietnē https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, kas vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu, jums var būt atļauts pieprasīt, lai tiek noņemts
noteikts saturs, kuru esat publicējis mūsu tīmekļa vietnēs. Lai iesniegtu šādu pieprasījumu, lūdzu, sazinieties ar mums
pa adresi privacyteam@symantec.com

Saziņas izvēle
Norton produkti
Skatiet un atjauniniet Personas datus sava Norton konta Norton preferenču centrā.
Varat arī atcelt abonementu uz reklāmas piedāvājumiem.

Symantec Enterprise
Skatiet un atjauniniet datus savā Symantec kontā (vienotā pierakstīšanās pakalpojumiem MySymantec, MySupport,
PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Klientu apkalpošana un Symantec Connect).
Jūs varat atjaunināt savus datus vai atteikties no Symantec Enterprise e-pasta ziņojumiem, izmantojot Preferenču
Centru .

Sazināšanās ar mums
Lai izmantotu savas tiesības vai gadījumā, ja jums ir citi jautājumi vai sūdzības par to, kā mēs izmantojam jūsu
Personas datus un nodrošinām to konfidencialitāti, rakstiet vai zvaniet mūsu Konfidencialitātes komandai, izmantojot
jums visērtāko no tālāk norādītajiem saziņas veidiem.
Symantec Corporation – Privacy Team
350 Ellis Street P.O. Box 7011 Mountain View, CA 94043 U.S.A.
Sūtiet mums e-pasta ziņojumu: privacyteam@symantec.com
Ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā:
Symantec Limited – Care of the UK and Ireland Legal Team
Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Īrija
Sūtiet mums e-pasta ziņojumu: privacyteam@symantec.com
Ja atrodaties Āzijas un Klusā okeāna reģionā, lūdzu:
Symantec Limited – Care of the Asia Pacific Legal Team
6 Temasek Boulevard, #12-01
Suntec Tower 4
Singapore-038986
Sūtiet mums e-pasta ziņojumu: APJ_Privacy@symantec.com
Datu aizsardzības specialists:
Heward Mills
Fitzwilliam Hall
Fitzwilliam Place
Dublin 2
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Sūtiet mums e-pasta ziņojumu: DPO@Symantec.com

Izmaiņas šajā paziņojumā
Mēs paturam tiesības pārskatīt un mainīt šo Paziņojumu. Turklāt mums ir tiesības atjaunināt šo Paziņojums par
konfidencialitāti, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu datu praksē. Ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas, mēs jūs informējam pa
e-pastu (nosūtot ziņojumu uz jūsu kontā norādīto e-pasta adresi) vai ar paziņojumu šajā vietnē, pirms šādas izmaiņas
stājas spēkā. Aicinām jūs regulāri pārskatīt šo lapu, lai iegūtu visjaunāko informāciju par mūsu konfidencialitātes
praksi.
Šis konfidencialitātes paziņojums neattiecas uz ID Analytics, LLC; ID Analytics konfidencialitātes paziņojums atrodas
šeit.
Šis konfidencialitātes paziņojums neattiecas uz LifeLock, Inc. LifeLock konfidencialitātes paziņojums atrodas šeit.
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