
Snapio Privātuma politika 

Šeit ir pieejama informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic SIA "Snapio 
Technologies", reģistrācijas numurs 40203203484, juridiskā adrese: Stabu iela 2-11, Rīga, LV-
1010, e-pasts info@snapio.shop, tālrunis +371 29 333 563 (turpmāk arī “Snapio”, “mēs”, 
“mūsu”, “mums”).  Privātuma politikā galvenokārt sniegta informācija par personas datu 
apstrādi, ko Snapio veic platformas snapio.shop pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Iespējams, 
mēs ieviesīsim izmaiņas personas datu apstrādē, tādēļ, ja lietojat Snapio pakalpojumus, 
lūdzam ieskatīties Privātuma politikā regulāri, lai uzzinātu svarīgāko. Ja nepiekrītat Privātuma 
politikai, lūdzam neizmantot mūsu pakalpojumus. 

Termini 

“Personas dati” ir informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 
datu aizsardzības regula) izpratnē.  

“Platforma” ir tiešsaistē publiski pieejamas vietnes snapio.shop un Aplikāciju saturs, kuru 
parvalda Snapio. 

“Privātuma politika” ir Snapio politika saistībā ar personas datu aizsardzību, kas publicēta 
platformā  

“Noteikumi” nozīmē Snapio Pakalpojumu izmantošanas noteikumus Klientiem. 

“Snapio pakalpojumi” nozīmē Platformas nodrošinātu iespēju veikt Pasūtījumu. 

“Snapio konts” nozīmē Klienta personīgo lapu, kas tiek automātiski izveidota pēc Klienta 
reģistrācijas Platformā un ir pieejama Klientam pēc identificējošas informācijas un paroles 
iesniegšanas. 

“Pasūtījums” nozīmē saistošu Klienta pasūtījumu pirkt preces vai pakalpojumus no Tirgotāja. 

“Pirkums” nozīmē pirkuma vai uzņēmuma līgumu, ko Klients noslēdz ar Tirgotāju, ja Tirgotājs 
apstiprina Klienta Pasūtījumu.  

Personas dati, ko izmanto Snapio 

Mēs izmantojam vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tostarp e-pasta adresi, tālruņa numuru, 
piegādes adresi un piekļuves adresei informāciju), maksājuma kartes informāciju, informāciju 
par Snapio Platformas apmeklējumu, uzturēšanās laiku noteiktās Platformas vietnēs, kā arī 
informāciju par Pasūtījumiem un Pirkumiem, kas veikti, izmantojot Snapio pakalpojumus, un 
citus personas datus saskaņā ar Privātuma politikā definētiem nolūkiem un atbilstošu likumīgo 
pamatojumu.   

Nolūki, kādos Snapio izmanto personas datus 

● Lai Jūs varētu reģistrēties Platformā, aicinām Jūs norādīt tālruņa numuru. 
● Lai Jūs varētu izmantot Snapio pakalpojumus, papildus aicinām norādīt vārdu, 

uzvārdu, e-pasta adresi, piegādes adreses un maksājuma kartes. 
● Lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem par Snapio pakalpojumiem, Snapio var apstrādāt 

Jūsu kontaktinformāciju, informāciju par Jūsu Pasūtījumiem un Pirkumiem, kā arī citu 
informāciju atbilstoši Jūsu pieprasījuma tvērumam un Privātuma politikai. 

● Lai veicinātu Snapio komercdarbību, rīkotu konkursus un izlozes, kā arī nosūtītu Jums 
svarīgus komerciālos paziņojumus, Snapio izmanto Jūsu kontaktinformāciju.  



● Lai uzturētu un uzlabotu Snapio Platformas darbību, Snapio analizē Platformas 
apmeklētāju tiešsaistes pieslēgšanās datus.  

● Lai novērstu finansiālus riskus Snapio komercdarbībai, Snapio var izmantot Klientu 
kontaktinformāciju, pasūtījumu un Pirkumu datus, kā arī Tirgotāju kontaktpersonu un 
juridisko pārstāvju kontaktinformāciju juridiskās palīdzības saņemšanai, parādu 
atgūšanai vai prasību celšanai.  

● Lai nodrošinātu personāla vadības funkcijas, Snapio var izmantot darbinieku kandidātu 
iesniegtos personas datus personāla atlasei un darba līguma noslēgšanai.  

● Lai kārtotu lietvedību, Snapio var apstrādāt Klientu un citu personu, kas sazinās ar 
Snapio, kontaktinformāciju un sniegto informāciju.  

● Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti, Snapio var apstrādāt informāciju par Klientu 
maksājumiem, Pasūtījumiem un Pirkumiem. 

● Lai uzlabotu Snapio pakalpojumus un attīstītu jaunus pakalpojumus, Snapio var 
apstrādāt Klientu un Tirgotāju kontaktpersonu kontaktinformāciju, kā arī informāciju, ko 
ir snieguši Klienti un Tirgotāju kontaktpersonas, kā atsauksmes, priekšlikumi un 
sūdzības.  

● Lai sniegtu informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem 
ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, Snapio var apstrādāt 
informāciju par Klientiem, darbiniekiem, darbinieku kandidātiem tiktāl, ciktāl ir 
nepieciešams likumīga pieprasījuma apmierināšanai.  

Kā Snapio dara zināmu Jūsu informāciju sadarbības partneriem un trešajām personām 

Pēc Jūsu pasūtījuma saņemšanas Snapio darīs zināmu informāciju par Jūsu pasūtījumu, kā 
arī Jūsu kontaktinformāciju Tirgotājam Pirkuma noslēgšanai. Snapio pakalpojuma 
nodrošināšanā ir iesaistīti vairāki sadarbības partneri. Lai nodrošinātu iespēju ērti veikt 
samaksu par preces vai pakalpojuma iegādi, Snapio sadarbojas ar maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem. Snapio nesniegs Jūsu personas datus trešajām personām, ja tas nebūs 
nepieciešams Snapio pakalpojumu sniegšanai, Snapio tiesību vai īpašuma aizstāvībai vai 
juridiska pienākuma izpildei, vai balstīts uz Jūsu piekrišanu. Ja Jūsu personas datu izsniegšanu 
likumā noteiktās kompetences ietvaros pamatoti pieprasīs valsts amatpersonas, Snapio sniegs 
pieprasīto informāciju.  

Kā Snapio apstrādā un uzglabā Jūsu personas datus 

Mums rūp Jūsu privātums. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši Privātuma politikā 
noteiktiem nolūkiem un likumīgiem pamatojumiem, pēc iespējas mazinot apstrādāto datu 
apjomu. Jūsu personas datiem darba pienākumu vai pakalpojuma izpildei var piekļūt tikai 
Snapio un sadarbības partneru darbinieki, kas tieši piedalās Snapio pakalpojumu 
nodrošināšanā, klientu apkalpošanā, maksājumu apstrādē un citu Snapio pamatdarbības 
funkciju izpildē. Snapio un sadarbības partneru darbinieki ir apņēmušies nodrošināt Jūsu 
personas datu konfidencialitāti. Snapio uzglabā Jūsu personas datus, kamēr tie nepieciešami, 
lai sniegtu Snapio pakalpojumus. Pēc Snapio pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas Snapio 
uzglabās Jūsu personas datus arhivētā veidā līdz noilguma beigām atbilstoši likumam un 
personas datiem varēs piekļūt tikai īpašos gadījumos, piemēram, mūsu tiesību vai īpašuma 
aizstāvībai vai izpildot valsts amatpersonu pieprasījumu. Ja Jūsu personas datu glabāšanas 
periodu nosaka likums, mēs uzglabāsim Jūsu personas datus likumā paredzētā perioda 
garumā. Ja Jūs darījāt Snapio zināmus Jūsu personas datus publiski sociālā tīkla platformā, 
mēs ievērosim arī sociālā tīkla platformas privātuma politiku attiecībā uz datu uzglabāšanu un 
dzēšanu. Jūs varat lūgt dzēst Jūsu datus vai tos labot.  

Kā Snapio rūpējas par Jūsu personas datu drošību 

Lai pasargātu Jūsu personas datus, Snapio lieto samērīgas drošības metodes, kas ir noteiktas 
atbilstoši riska novērtējumam un pakāpei. Tikai Snapio un sadarbības partneru darbinieki, 
kuriem tas ir nepieciešams tiešo darba pienākumu izpildei, var piekļūt Jūsu personas datiem. 

Kā Jūs varat pārzināt Jūsu personas datus, ko apstrādā Snapio 



Jums ir tiesības pārvaldīt savus personas datus. Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties 
piekļūt Jūsu personas datiem, dzēst, labot vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat 
Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi un izmantot tiesības uz datu pārnesamību. Ja vēlaties uzdot 
mums jautājumu par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot 
pieprasījumu uz e-pasta adresi info@snapio.shop. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei, tomēr laipni aicinām Jūs vispirms sazināties ar mums, lai noskaidrotu 
visus apstākļus un atrisinātu iespējamos pārpratumus vai komunikācijas nepilnības. 

Kāds ir Jūsu personas datu izmantošanas juridiskais pamats 

Galvenokārt Jūsu personas datus apstrādājam, piemērojot kādu no zemāk minētiem 
juridiskajiem pamatiem: 

• Līguma izpilde. Šo juridisko pamatu mēs piemērojam personas datu apstrādei, kas 
nepieciešama Snapio pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes nolūkos, piemēram, lai 
apstrādātu Jūsu Pasūtījumu, vai nodrošinātu līgumsaistību izpildi.  

• Leģitīmo interešu ievērošana. Šo juridisko pamatu mēs piemērojam, lai nodrošinātu 
tādu personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai veiktu un attīstītu mūsu uzņēmējdarbību, 
piemēram, apstrādājot Jūsu priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības. Veicot apstrādi, kuras 
pamats ir leģitīmo interešu ievērošana, mēs vienmēr apsveram Jūsu tiesības uz privātumu.  

• Piekrišana. Šo juridisko pamatu mēs piemērojam personas datu apstrādei, ja 
konkrētās datu apstrādes darbības veikšanai esat nepārprotami piekritis. Jums ir tiesības 
atsaukt piekrišanu jebkurā laikā.  

• Mums saistošs juridisks pienākums. Šo juridisko pamatu mēs piemērojam personas 
datu apstrādei, ja konkrētā datu apstrādes darbība izriet no likuma prasībām. Piemēram, šādu 
pamatu piemērojam darījumus apliecinošu (attaisnojuma) dokumentu glabāšanai atbilstoši 
likumam “Par grāmatvedību”.  

Snapio Sīdatņu politika 

Šajā vietnē Snapio izmanto sīkdatnes (angl. cookies). Tās ļauj vietnes darbību pielāgot Jūsu 
vajadzībām, kā arī atvieglo pārlūkošanu un mūsu vietnes lietošanu, kā arī uzlabo tās darbību. 

Kas ir sīkdatnes? 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa 
vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad 
Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz 
izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā 
konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma 
reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu 
informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt 
mājaslapā www.aboutcookies.org. 

Kādus personas datus sīkdatnes apstrādā: 

- pieslēgšanās datus (pieslēgušās ierīces IP adrese, pieslēgšanās laiks); 
- pārlūka veidu; 
- datus par to, kā Jūs pārlūkojat mūsu vietni (kuras sadaļas apmeklējat, par kādu/ām 

informāciju un pakalpojumiem/precēm interesējaties). 

Kāda ir sīkdatņu izmantošanas kārtība? 



Visas sīkdatnes, kas nav atzīstamas par obligātajām, var tikt izmantotas tikai ar Jūsu 
iepriekšēju piekrišanu. Savu piekrišanu varat paust, atzīmējot aizpildāmos laukumus pretī 
katram sīkdatnes veidam ar ķeksīti vietnes lejasdaļā iznirstošajā sīkdatņu joslā.   

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka obligātās sīkdatnes ir nosacījums vietnes izmantošanai, tādējādi 
to izmantošanai nav nepieciešama piekrišana.  

Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, mainīt iestatījumus un dzēst ierīcē saglabātās 
sīkdatnes. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs 
jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka 
dažas vietnes funkcijas nedarbosies. 

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam? 

Obligātie sīkfaili (2) - ļauj lietot tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, piemēram, sīkfailu 
autentifikācija, kas ir nepieciešama pakalpojumu autentifikācijai tīmekļa vietnes ietvaros.  

Nosaukums Pakalpojumu 
sniedzējs Nolūks Termiņš Veids 

snapio_session snapio.shop  Sesijas 
laiks HTTP 

XSRF-TOKEN snapio.shop 

Nodrošina 
apmeklētāju 
pārlūkošanas 
drošību, novēršot 
vietņu pieprasījumu 
viltošanu. Šis sīkfails 
ir būtisks vietnes un 
apmeklētāja 
drošībai. 

Sesijas 
laiks HTTP 

__stripe_sid stripe.com 

Nodrošina 
maksājumu 
funkcionalitātes 
aizsardzību pret 
krāpniecības 
gadījumiem 

30 
minūtes HTML 

__stripe_mid stripe.com 

Nodrošina 
maksājumu 
funkcionalitātes 
aizsardzību pret 
krāpniecības 
gadījumiem 

1 gads HTML 

 

Statistikas sīkfaili (5) palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji 
mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju. 
Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids 
_ga snapio.shop Reģistrē unikālu ID, 

ko izmanto, lai 
ģenerētu statistikas 
datus par to, kā 
apmeklētājs izmanto 
šo vietni 

2 gadi HTTP 

_gat snapio.shop Izmanto Google 
Analytics, lai 
droselētu 
pieprasījumu. 

1 diena HTTP 



_gid snapio.shop Reģistrē unikālu ID, 
ko izmanto, lai 
ģenerētu statistikas 
datus par to, kā 
apmeklētājs izmanto 
šo vietni 

1 diena HTTP 

_hjid hotjar.com Reģistrē unikālu ID, 
ko izmanto, lai 
ģenerētu statistikas 
datus par to, kā 
apmeklētājs izmanto 
šo vietni 

1 gads HTTP 

_hjTLDTest hotjar.com Reģistrē pazīmi, ka 
vietnei ir tiesības 
veidot sīkdatnes, 
kuras būs 
nepieciešamas, lai 
reģistrētu statistikas 
datus. 

Sesijas 
laiks 

HTTP 

 

Mārketinga sīkfaili (4) tiek izmantoti, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs.  
Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids 
     

 

 


