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Uz kuru Clear Channel nodaļu šī informācija attiecas?
Šī Privātuma un Sīkdatņu Informācija ("Informācija") attiecas uz SIA “Clear Channel Latvia”
biznesa vienību un tās tīmekļa vietni, kas atrodas www.clearchannel.lv ar reģistrēto adresi: Vaļņu
iela 3-1, Rīga, Latvija, LV-1050, iekļaujot www.clearchannelinternational.com un jebkuru citu
“Clear Channel International” tīmekļa vietņu grupu meitasuzņēmumus un filiāles, kuras var šeit
aplūkot ("Clear Channel", "mēs", "mums" vai "mūsu"), tāpat arī jebkuras citas Mobilās
Aplikācijas, tiešsaistes formas, abonementus, produktus vai pakalpojumus, un sociālo mediju
kanālus, ko kontrolē “Clear Channel”, kur tiek uzrādīta saikne ar šo Informāciju (katrs kā
"Platforma", un kopā "Platformas").

Katru Platformu kontrolē atsevišķa Clear Channel nodaļa, kā ir noteikts tās lietošanas noteikumos
vai citādi.
Kāpēc šī Informācija ir svarīga?
Atkarībā no tā, kā Jūs izmantojat mūsu Platformas un/vai citādi sadarbojaties ar mums, mēs
varam Jums lūgt nodrošināt noteiktus Personas Datus, kas Jūs identificē (vai par sevi, vai kopā
ar citu informāciju, kas mums nepieciešama).
Clear Channel ir apņēmies aizsargāt Jūsu Personas Datus saskaņā ar mūsu iekšējo politiku un
piemērojamiem Eiropas tiesību aktiem.
"Personas Dati" ir personiska informācija, kas Jūs identificē Jūs kā indivīdu vai attiecas uz
identificējamu indivīdu, kā nosaka piemērojamie Eiropas tiesību akti (un, īpaši, Eiropas Vispārējie
datu aizsardzības noteikumi, 2016).
Ko šī Informācija dara?

Šī Informācija informē Jūs par mūsu darbībām no 2018. gada 25. maija, kas attiecas uz Personas
Datu apkopošanu, lietošanu un izpaušanu, kurus Jūs mums iesniedzat ar Platformu palīdzību.
Mēs Jums varam lūgt šos Personas Datus, lai efektīvi nodrošinātu mūsu produktus un/vai
pakalpojumus (kopā saukti "Produkti un Pakalpojumi") jums.
Tas arī attiecas uz to, kā mēs varam izmantot Jūsu personas Datus saistībā ar jebkāda veida
veicināšanu, konkursiem, piedāvājumiem vai marketinga kampaņām (kopā saukti "Marketings un
Veicināšana"), ko mēs varētu veikt jebkādā medijā vai, ievērojot mūsu līgumattiecību noteikumu,
vai citus likumīgos nosacījumus.
Var būt gadījumi, kur varētu būt saprātīgi nepieciešams mums ar Jums sazināties administratīvu
vai operatīvu iemeslu dēļ saistībā ar Jūsu reģistrāciju vai mūsu Platformu lietošanu, ar mūsu
potenciālo sadarbību vai mūsu Produktu un Pakalpojumu lietošanu, vai pieeju.

Kā mēs apkopojam Personas datus, un kāpēc?
Datu Pārzinis ir Clear Channel Latvia
Mēs varam apkopot Jūsu Personas Datus sekojošos apstākļos (šis nav galīgais saraksts):
1. Marketings un Veicināšana
Mēs varam apkopot Jūsu Personas Datus ar Jūsu piekrišanu vai mūsu likumīgajās
uzņēmējdarbības interesēs , kas ietver Marketingu un Veicināšanu:





tad, kad saņemat paziņojumus, kas saistīti ar mūsu uzņēmējdarbības aspektiem kā klients;
Jūs vai mēs domājam, ka tas varētu Jūs interesēt;
tad, kad Jūs reģistrējaties, lai apmeklētu Clear Channel pasākumu vai, lai saņemtu
ielūgumus uz nākotnes pasākumiem;
ja šos Personas Datus īpaši un brīvprātīgi sniedzat Jūs, kad apmeklējat mūsu
Platformas (apskatiet "Sīkdatnes" zemāk);
kad Jūs reģistrējaties pie mūsu Tirdzniecības Pārstāvja sākotnējai sarunai vai pārdošanai;






tad, kad Jūs parakstāties mūsu tiešajiem vai netiešajiem marketinga sarakstiem
(Marketinga un Veicināšanas paziņojumus var Jums nodrošināt ar Sociālo mediju kanālu
palīdzību, e-pastu, pastu vai citiem komunikāciju kanāliem);
ja esat piekritis saņemt Marketinga vai Veicināšanas paziņojumus iepriekš, piemēram, esat
izteicis interesi par mūsu Produktiem vai pakalpojumiem; vai
tad, kad Jūs sniedzat atsauksmi vai aizpildāt klientu aptaujas, piedalāties konkursos,
piesakāties piedāvājumiem vai aizpildāt anketas.

2. Piekļuve mūsu produktiem un pakalpojumiem, to izmantošana vai iegādāšanās
("Produkti un Pakalpojumi)
Mēs varam apkopot Jūsu personas Datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai mūsu
likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm:








tad, kad Jūs pieprasāt specifiskus materiālus vai informāciju no mūsu Platformām vai citiem
medijiem;
ja Jūs esat reģistrējies, lai piekļūtu nodrošinātajām vai citādi ierobežotajām mūsu Platformu
daļām, piemēram, lai piekļūtu Jūsu klienta kontam, marketinga preferenču kontroles
panelim;
izmantojot "opcijas" piekrišanas mehānismu;
tad, kad pārvaldāt savas kontaktu preferences savās Platformās;
iesniedzot savu informāciju mūsu tirdzniecības datu bāzē; vai
ja Jūs esat esošais vai potenciālais klients, un informācija par Produktiem un
Pakalpojumiem ir līdzīga tai, par kuru esat izrādījis interesi.

3. Lai pildītu mūsu līgumattiecību pienākumus, kas ietver:





pieņemot mūsu noteikumus, reģistrējoties Produktu un Pakalpojumu saņemšanai;
lai pārbaudītu identitāti atbilstības mērķiem; vai
lai apstrādātu maksājumu, sazinātos par maksājumu, un nodrošinātu attiecīgo klientu
servisu.
ja Jūs piesakāties darbam Clear Channel uzņēmumā;

4. Citādi mūsu likumīgās uzņēmējdarbības interesēs, kas ietver:













ja Jūs sazināties ar mums saistībā ar Jūsu Personas Datiem;
tad, kad mēs pārskatām un uzlabojam mūsu rīcībā esošo Personas Datu precizitāti;
tad, kad mēs ierakstām telefonsarunas ar Jums apmācības un/vai uzraudzības mērķiem;
tad, kad sazināties ar mums ar jautājumiem, lai mēs labāk spētu Jums palīdzēt; vai
tad, kad mēs izskatām jebkāda veida Jūsu iesniegtās sūdzības;
lai palīdzētu noteikt problēmas, kas saistītas ar mūsu pakalpojumu;
lai analizētu tendences;
lai izsekotu lietotāja tīmekļa vietnes darbībām (apskatiet "Sīkdatnes" zemāk);
lai pārvaldītu mūsu Platformas;
lai palīdzētu Jūs identificēt;
lai ziņotu attiecīgajai iestādei par jebkāda veida darbībām, par kurām rodas aizdomas, ka
tās pārkāpj jebkādus attiecīgos tiesību aktus vai regulas; un
lai apkopotu plašu demogrāfisko informāciju apkopojuma izmantošanai.

Kāda veida Personas Datus mēs apkopojam?
Personas Datu veidi
Personas Dati, kurus lūdzam var ietvert, bet neaprobežojas ar informācijas kombinācijām par:




















Jūsu vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi (kas var atklāt Jūsu IP adresi), telefona numuru,
dzīvesvietu un citu saziņas informāciju;
Sensitīvie Personas Dati, piemēram, rasi vai dzimumu, piesakoties darbā pie mums - lūdzu
apskatiet Sensitīvie Personas Dati zemāk;
drošas pierakstīšanās informāciju, piekļūstot tīmekļa vietnes nodrošinātajām daļām;
kur Jūs par mums uzzinājāt;
sūdzību informāciju;
jebkādu informāciju, kuru Jūs varētu brīvprātīgi mums iesniegt, aizpildot jebkuru formu
Platformās; un, piemēram, "brīvā teksta" lodziņos mūsu Platformās (tas ir, tukšās vietas,
kurās varat ierakstīt savus komentārus);
mūsu darījumiem, ieskaitot informāciju par Jūsu personīgajām un profesionālajām
interesēm, vajadzībām vai viedokļiem, demogrāfiju, pieredzi ar mūsu Produktiem un
Pakalpojumiem un saziņas preferences;
informāciju par finansiālajiem vai grāmatvedības darījumiem, kas veikti mūsu Platformās
vai citādi, ieskaitot kredīt/debetkaršu informāciju; norēķinu informāciju un/vai piegādes
adreses informāciju (ja Jūs par kaut ko maksājat mūsu tīmekļa vietnēs); un/vai
informāciju no citiem avotiem, piemēram, publiskajām datu bāzēm, kopīgajiem marketinga
partneriem, sociālo mediju platformām (ieskaitot, no cilvēkiem, kuri ir Jūsu draugu sarakstā
vai citādi saistīti ar Jums) un no citām trešajām pusēm;
tehnisko informāciju, ieskaitot, informāciju par atrašanās vietu, Interneta Protokola (IP)
adresi, ko Jūsu dators izmanto, lai savienotos ar internetu, Jūsu pierakstīšanās informāciju,
pārlūka veidu un versiju, laika zonas iestatījumus, pārlūka spraudņu veidus un versijas,
operētājsistēmas un platformu. Ja mēs izmantojam IP adreses, mēs nepievienojam Jūsu
IP adresi (-es) citiem Jūsu Personas Datiem;
Jūsu tiešsaistes uzvedību mūsu Platformās; tostarp Vienoto Resursu Vietrāžu (URL)
klikšķu straumējumu uz, caur un no mūsu Platformām vai Sociālo Mediju Kanāliem
(ieskaitot laiku un datumu), lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējumu ilgumu, lapas
mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles kustības) un metodes,
lai izietu no tīmekļa vietnes lapas;
Jūsu tiešsaistes pirkumus (piemēram, ko Jūs iegādājāties, kad un kur Jūs to iegādājāties,
un kā Jūs par to norēķinājāties); vai
jebkāda veida ierīces, ko izmantojāt, lai piekļūtu mūsu Produktiem un pakalpojumiem
(ieskaitot marku, modeli un operētājsistēmu, IP adresi, pārlūka veidu un mobilās ierīces
identifikatorus).

Dažos gadījumos mēs varam pieprasīt papildu Personas Datus, lai palīdzētu nodrošināt Jums
vispiemērotāko risinājumu. Ja Jūs nesniedzat Personas Datus, kad tie tiek pieprasīti, Jūsu pieeja
mūsu pakalpojumiem vai mūsu spēja Jums palīdzēt var tikt ierobežota.
Sensitīvie Personas Dati

Mēs Jums nelūgsim Sensitīvos Personas Datus, izņemot, ja pieteiksieties vakancei Clear Channel.
"Sensitīvie Personas Dati" ir Personas Dati, kas attiecas uz: rasi vai etnisko piederību;
politiskajiem uzskatiem; reliģiskajiem vai līdzīgiem uzskatiem; dalību

arodbiedrībā; fizisko vai mentālo veselību; seksuālo dzīvi vai sodāmību. Ja Jūs sniedzat Sensitīvos
Personas Datus, mēs Jums lūgsim skaidri izteikt savu piekrišanu Clear Channel izmantot šo
informāciju tikai saistībā ar mērķiem, kādiem šī informācija tika sniegta.
Jūsu tiesības
Saskaņā ar 2016.gada Eiropas Vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem, Jums ir tiesības', kas
saistītas ar Jūsu Personas Datiem, noteiktos apstākļos. Šīs tiesības var ietvert, piemēram, tiesības
pieprasīt grozīt vai dzēst Jūsu Personas Datus; tiesības atsaukt piekrišanu; tiesības zināt mērķus,
kādiem Jūsu Personas Dati tiek apstrādāti, un kam Jūsu Personas dati tiek izpausti (saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām).
Ja Jūs nepiekrītat, ka Jūsu Personas Datus izmanto saskaņā ar šo Informāciju, lūdzu,
neiesniedziet savus Personas Datus mums ar Platformu vai citu līdzekļu palīdzību.
Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija par tiesībām vai par to, kā mēs izmantojam Jūsu
personas Datus, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz mydata@clearchannel.com.
Tiesības uz Personas Datu labošanu
Mēs uzņemamies atbildību par precīzu Personas Datu reģistrāciju pēc tam, kad esat iesniedzis šo
informāciju mums, bet, nenosakām Jūsu Personas Datu precizitāti, ja Jūs nesniedzat mums
informācijas atjauninājumus.
Ja Jūs mums paziņojat, ka Jūsu Personas Dati vairs nav precīzi, mēs tos labosim vai atjaunosim
informāciju (ja to darīt ir praktiski un likumīgi).
Tiesības uz Personas Datu dzēšanu vai ierobežošanu
Jūs varat mums lūgt dzēst vai ierobežot Jūsu Personas Datus dažos gadījumos, piemēram, ja
mums tie vairs nav nepieciešami vai Jūs atsaucat savu piekrišanu (ja piekrišana ir piemērojama).
Ja mēs esam dalījušies ar šo informāciju ar citiem, ja iespējams, mēs šīm personām paziņosim
par informācijas dzēšanu.
Tiesības atsaukt piekrišanu
Ja jebkurā brīdī Jūs esat piekritis, ka mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus sekojoši aprakstītos
gadījumos vai dēļ sekojošiem iemesliem, un Jūs vairs nevēlaties savus Personas Datus apstrādāt
šādā veidā, varat atcelt abonēšanu, sazinoties ar mums vai atteikties no pakalpojuma, nosūtot
mums e-pastu uz info@clearchannel.lv.
Tiesības atteikties no Marketinga un Veicināšanas funkcijas
Jums ir tiesības atteikties no personīgas Marketinga un Veicināšanas materiālu saņemšanas, kurai
iepriekš devāt savu piekrišanu:





nospiežot uz attiecīgās "pārtraukt abonēšanu" saites vai e-pastā;
sazinoties ar mums uz e-pastu info@clearchannel.lv
mainot savas marketinga preferences, nosūtot e-pastu uz info@clearchannel.lv
paziņojot mums, norādot savus Personas Datus.

Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu saņemt jebkādus turpmākos Marketinga un Veicināšanas
materiālus no mums, mēs ar Jums turpmāk nesazināsimies tieša marketinga nolūkos. Tomēr, mēs

nedzēsīsim Jūsu Personas Datus no mūsu datu bāzes (-ēm), ja mēs uzskatām, ka tā ir taisnīgi un
nepieciešams, lai saglabātu šādus Personas Datus likumīgu un tiesisku iemeslu dēļ. Tas var ietvert
mūsu pienākums ievērot normatīvo aktu prasības.
Tiesības, kas saistītas ar automatizētu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu
Jums ir tiesības netikt pakļautam lēmumiem, kas ir saistīti ar automatizēto apstrādi vai
profilēšanu. Mēs veicam šāda veida lēmumu pieņemšanu, kur šāds lēmums ir nepieciešams, lai
uzsāktu vai pildītu līgumsaistības; vai tas ir atļauts saskaņā ar Arodbiedrības vai Dalībvalsts
mums piemērojamiem tiesību aktiem; vai balstoties uz Jūsu nepārprotamo piekrišanu.
Mēs vienmēr Jums paziņosim, ja mēs veiksim šādas darbības, izmantojot Jūsu Personas Datus.
Tiesības dublēt Personas Datus
Ja tiesību akti to atļauj, Jums ir tiesības sazināties ar mums, un pieprasīt Personas Datu kopiju,
kuri ir mūsu rīcība. Pirms atbildēt uz Jūsu pieprasījumu, mēs varam palūgt (i) apstiprināt Jūsu
identitāti, un (ii) nodrošināt turpmāko informāciju, lai mēs labāk varētu atbildēt Jūsu pieprasījumam.
Bērnu Personas Dati
Mūsu Platformas nav paredzētas lietot bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem. Mēs apzināti
neapkoposim vai neapstrādāsim Personas Datus mūsu Platformā, kas pieder bērniem.
Trešo pušu Preces un Pakalpojumi
Mēs Jums nesūtīsim informāciju, kas saistīta ar trešo pušu precēm un pakalpojumiem ārpus Clear
Channel, ja, vien, netiek pieprasīts citādi.
Trešo pušu tīmekļa vietnes
Ja saites no mūsu Platformām norāda uz tīmekļa vietnēm, kas nav saistītas ar Clear Channel, mēs
neuzņemamies atbildību par šādām tīmekļa vietnēm, un neapstiprinām šādu tīmekļa vietņu
izmantošanu. Šīs trešo pušu tīmekļa vietnes tiek regulētas ar atšķirīgiem lietošanas noteikumiem
(ieskaitot privātuma informāciju), un Jūs personīgi uzņematies atbildību par šādu tīmekļa vietņu
apskatīšanu un izmantošanu saskaņā ar lietošanas noteikumiem. Mēs neuzņemamies atbildību
par to, kā Jūsu personas Informāciju izmanto šādas trešo pušu tīmekļa vietnes. Šī informācija
neattiecas uz šādām tīmekļa vietnēm.

Personas Datu drošība
Jūsu Personas Datus (un komerciālo informāciju) uzskatīs par konfidenciālu, un pēc iespējas
nodrošinās to. Mēs pielietojam piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus saskaņā ar
mūsu tiesiskajiem pienākumiem un standarta industrijas praksi. Turklāt, kā nosaka 2016. gada
Eiropas Vispārējie datu aizsardzības noteikumi, mēs stingri ievērojam drošības procedūras Jūsu
Personas Datu, kurus Jūs mums uzticējāt, uzglabāšanā un izpaušanā, lai izvairītos no neatļautas
piekļuves, cik tas ir iespējams.
Mēs pielietojam industrijas standarta prakses, lai pasargātu Jūsu Personas Datu konfidencialitāti,
ieskaitot "ugunsmūrus" un Secure Socket Layers. Mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus kā
aktīvu, kuru ir jāaizsargā pret zaudējumiem, pārveidošanu, iznīcināšanu un neautorizētu piekļuvi,

un kuru mūsu personālam ir jāsaglabā konfidenciālu, un mēs izmantojam vairākas drošības
tehnikas, lai pasargātu Jūsu Personas Datus no neautorizētas piekļuves no lietotāju puses, kas
nelieto Clear Channel. Mēs, arī, izmantojam iekšējo aizsardzību, lai ierobežotu piekļuvi lietotāju
Personas Datiem tikai tiem darbiniekiem, kuriem šie Personas Dati ir nepieciešami, lai veiktu
specifiskas darbības. Ir iespējams garantēt drošību, bet mēs apņemamies veikt atbilstošus
pasākumus, ja tā tiek pārkāpta.
Personas Datu nodošana
Trešās puses
Izņemot Trešās puses datu apstrādātājiem, ko reglamentē datu apstrādes līgums, kas atbilst šīs
Informācijas noteikumiem, kur tas ir nepieciešams, lai iesaistītu trešās puses pakalpojumu
sniedzēju mūsu līgumattiecību noteikumu pildīšanai vai tiesisko aktu ietvaros, mēs nenodosim
identificējamus, neapkopotus Personas Datus trešajām pusēm.
Datu pārziņa savstarpējā informācijas nodošana
Clear Channel Latvia atrodas uzņēmumu grupā, kas darbojas saskaņā ar vadošo uzņēmumu Clear
Channel International Limited, ar reģistrācijas adresi Golden Square 33, Londona, W1F 9JT. Clear
Channel International mātes uzņēmumi ir iHeart Media Communications un Clear Channel
Outdoor Holdings, abi ASV biržā kotēti uzņēmumi. Laiku pa laikam var būt nepieciešams nodot
Personas Datus, ko apkopojis Clear Channel Latvia, galvenajam uzņēmumam un ASV mātes
uzņēmumiem kopā ar to datu apstrādātājiem, jo tas ir mūsu likumīgajās interesēs.
Nodošana ārpus Eiropas Savienības
Valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas, ir personas datu aizsardzības likumi, kas ir mazāk aizsargājoši
par tiesību aktiem Jūsu dzīvesvietā. Kur tas ir piemērojams (piemēram, ASV), mūsu datu
nodošanu regulē standarta līgumattiecību noteikumi, kas saistīti ar Personas Datu nodošanu ārpus
Eiropas Savienības valstīm (vai ārpus jurisdikcijas, ko Eiropas Savienība uzskata par "piemērotu"
datu privātumam). Mēs nodosim Jūsu datus ārpus Eiropas Savienības tikai tādu iemeslu dēļ, kādi
ir aprakstīti šajā Paziņojumā, ja, vien, citādi nenosaka tiesību akti.
Pārdošana vai apvienošana
Ja Clear Channel vai tā aktīvus pārdod vai apvieno ar citiem uzņēmumiem ārpus Clear Channel,
Jūs varat sagaidīt, ka daļu vai visu Personu Datus, ko apkopojis Clear Channel, nodos
pircējam/jaunajam uzņēmumam. Ja tā notiek, mēs centīsimies uzlikt par pienākumu jaunajam
uzņēmumam izmantot jebkādus Personas Datus, kas nodoti tādā veidā, kas ir saskaņā ar
piemērojamiem tiesību aktiem un šo Informāciju, bet nevaram garantēt, ka būs iespējams
pārbaudīt, vai jaunais uzņēmums ievēro šo prasību.
Personas Datu saglabāšana
Ja esat norādījis savus Personas Datus, tos saglabās, kamēr Jūs esat līgumattiecībās ar mums,
laika periodu, kādu nosaka likumdošana vai citādu, saprātīgu laika periodu (un mēs vai mūsu
trešās puses datus apstrādātāji mainīs vai dzēsīs Jūsu Personas Datus, ja tie vairs nebūs
nepieciešami).
Sīkdatnes
Kādas Sīkdatnes mēs izmantojam, kāpēc mēs tās izmantojam, un, kā tās ietekmē Jūs

Sīkdatnes ir mazs teksta fails, kas parasti satur burtus un ciparus (ar ID atzīmi), ko var izvietot
Jūsu datorā vai telefonā, kad Jūs apmeklējat Platformas. Sīkdatnes parasti ļauj tīmekļa vietnei
atpazīt Jūsu ierīci un pārlūkošanas darbības, ja Jūs tās veicat atkārtoti vai, ja Jūs apmeklējat citas
tīmekļa vietnes, kas atpazīst tās pašas sīkdatnes.
Atšķirīgas sīkdatnes veic atšķirīgas funkcijas. Dažas palīdz Jums virzīties caur lapām, "saglabā
preferenču" informāciju un padara tīmekļa vietni ērtāk lietojamu. Citas identificē produktus, preces
vai pakalpojumus, kas varētu Jūs interesēt, un tās izmanto, lai nodrošinātu Jums pielāgotus
reklāmas materiālus.
Kad Jūs apmeklējat mūsu Platformas:
Pastāvīgās sīkdatnes ļauj mūsu tīmekļa vietnei Jūs atpazīt, kad atgriežaties mūsu lapā no
jauna. Tas mums nodrošina ar noderīgu analītiku, kas palīdz optimizēt mūsu tīmekļa vietni un Jūsu
apmeklējumus.
Sesijas sīkdatnes pastāv tikai konkrētā apmeklējuma laikā, kamēr ir atvērts Jūsu pārlūks.
Tos nesaglabā Jūsu cietajā diskā, un tos dzēš, kad izslēdzat savu tīmekļa pārlūku.
Vispārējo informāciju par sīkdatnēm, lūdzu, apskatiet [atjauniniet savas jurisdikcijas DPA saites
direct.gov.uk interneta pārlūka sīkdatņu lapu.
[SĪKDATŅU SARAKSTS, PIEMĒRAM: Google Analytics
Mēs izmantojam šāda veida sīkdatni, lai saprastu, kā mūsu tīmekļa vietni izmanto, lai uzlabotu
lietotāju pieredzi. Lietotāju dati visi ir anonīmi.
Pastāvīgās sīkdatnes: Visitor re-use monitor (apmeklēšanas biežums)
Sesijas sīkdatne: Google analytics
Sociālās pogas
Daudzās mūsu tīmekļa vietnes lapās Jūs redzēsiet "sociālās pogas". Tās ļauj dalīties vai ielikt
grāmatzīmi mūsu lapā.
Tādi sociālie portāli kā Twitter, Google, Facebook un LinkedIn var apkopot informāciju par Jūsu
interneta aktivitāti. Tie var reģistrēt, vai apmeklējat mūsu Platformu un noteiktas lapas, ja esat
reģistrējies šo lapu pakalpojumiem, pat, ja nenospiežat šo pogu.
Jums ir jāpārbauda katras šādas tīmekļa vietnes privātuma un sīkdatņu politiku, lai redzētu, kā
tieši tās izmanto Jūsu informāciju, un, lai noskaidrotu, kā atteikties vai dzēst šādu informāciju.
Papildu informācija
1. Facebook sīkdatnes
2. Twitter sīkdatnes
3. Google sīkdatnes
4. LinkedIn sīkdatnes
Manuāli pārvaldāmas sīkdatnes

Pastāv vairāki veidi, kā Jūs manuāli varat pārvaldīt sīkdatnes savā datorā/ierīcē. Vairāk par to
lasiet Par Sīkdatnēm tīmekļa vietnē.
Ja piekļūstat internetam no vairākiem datoriem/ierīcēm, ir svarīgi nodrošināt to, ka katrs pārlūks ir
konfigurēts, lai atbilstu Jūsu sīkdatņu preferencēm.
Nevar izsekot
Ja vēlaties nobloķēt visas sīkdatnes, Jūs to varat iestatīt savam pārlūkam. Svarīga piezīme, ka
bloķētās sīkdatnes var nepareizi darbināt dažas mūsu tīmekļa vietnes vietas. Tas var ietekmēt
Jūsu pārlūkošanas darbības.
Mūsu Platformas ievēro DNT:1 signālu kā derīgu pārlūkprogrammas iestatījumu, sazinoties ar
Jūsu preferencēm.
Kā Clear Channel lūdz piekrišanu Sīkdatņu izmantošanai?
Clear Channel ievēro spēkā esošos tiesību aktus par sīkdatnēm. Tad, kad pirmo reizi apmeklēsiet
mūsu Platformu, parādīsies uznirstošais lodziņš. Tajā tiks lūgts piekrišana sīkdatņu izmantošanai.
Ja jūs nepiekrītat sīkdatnēm, Jūs varat atspējot sīkdatnes jebkurā laikā savos pārlūkprogrammas
iestatījumos (par to, kā to paveikt, lūdzu, apskatiet ["kā dzēst sīkdatnes" vietējo ekvivalentu
www.allaboutcookies.org/cookies]
Ja izvēlaties atspējot sīkdatnes, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas mūsu Platformu daļas var
nedarboties pareizi, un, iespējams, Jūsu Platformas lietojumu neuzskaitīs un nemērīs, kā minēts
iepriekš, tādejādi mēs nevarēsim ņemt vērā Jūsu darbības, kad analizēsim datus vai kad
centīsimies uzlabot savus pakalpojumus, pamatojoties uz šādu analīzi.
Sazinieties ar mums
Ja vēlaties izteikt komentārus, sūdzības, ieteikumus vai Jums ir radušies kādi jautājumi, kas saistīti
ar šo Informāciju, Jūsu tiesībām, Platformu, mūsu Marketinga un Veicināšanas materiāliem vai
Produktiem un Pakalpojumiem, ko nodrošinām, Jūs varat sazināties ar Clear Channel Datu
privātuma darbinieku, nosūtot e-pastu vai rakstot uz Privātuma biroju:
Galvenais Datu privātuma ierēdnis
Privātuma birojs
Clear Channel International
Golden Square 33
Londona, Lielbritānija
W1F 9JT
E-pasts: mydata@clearchannel.com
Jūs varat arī sazināties ar Datu Aizsardzības Iestādi. Clear Channel uzraugošā Datu Aizsardzības
Iestāde ir Lielbritānijas Informācijas Komisāra Birojs , ar viņiem varat sazināties šeit.
Izmaiņas šajā Informācijā
Šo Informāciju periodiski pārskatīs, lai nodrošinātu, ka tā atbilst tiesību aktu prasībām.

Mēs paturam visas piemērojamās īpašumtiesības informācijai, ko apkopojam. Mēs paturam
tiesības mainīt, pārveidot, pievienot vai dzēst šīs Informācijas noteikumus. Par visām izmaiņām
šajā Informācijā tiks paziņots šeit, un mēs iesakām laiku pa laikam pārbaudīt šo sadaļu.
Piemērojamie Tiesību Akti
Šī informācija tiek pārraudzīta un sastādīta saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem.

