
VISPĀRĪGIE TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI 

 

Dokumenta priekšmets ir vispārīgie noteikumi, kas attiecas uz pārdošanas līgumiem, kurus noslēdza 

Auto Partner S.A. ar galveno mītni Bieruņā, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruņa, NIP (nodokļu 

reģistrācijas numurs): 6340011017, ko Katovices–Všodas rajona tiesa, Valsts tiesu reģistra VIII 

komercnodaļa, ierakstījusi Nacionālajā uzņēmēju reģistrā ar KRS numuru 0000291327. 

 

I. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI UN DEFINĪCIJAS  

 

§ 1 

1. Šie Vispārīgie pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā VPN) attiecas uz visiem noslēgtajiem preču 

pārdošanas līgumiem, kuru Pārdevējs ir Auto Partner S.A. 

2. Auto Partner S.A. ir lielā uzņēmēja statuss 2013. gada 8. marta likuma 4c punkta par pārmērīgas 

kavēšanās novēršanu komercdarījumos izpratnē. 

3. Vispārīgie noteikumi ir saistoši Pircējam, padarot to saturu pieejamu Pircējam pirms preču 

pārdošanas līguma noslēgšanas. VPN ir Pircējam pieejami pirms līguma rakstveida noslēgšanas 

Auto Partner S.A. telpās Bieruņā, Ekonomiczna ielā 20, uzņēmuma mājaslapā 

https://autopartner.com, kā arī pēc ielogošanās Sabiedrības tiešsaistes katalogā, kas ir līdzvērtīgs 

to pieejamībai Pircējam pirms līguma noslēgšanas. 

4. Nav pieļaujams, ka Pircējs pēc līguma noslēgšanas atsaucas uz šo Noteikumu nezināšanu. 

5. Pasūtījuma veikšana ir līdzvērtīga Jūsu piekrišanai šiem VPN. Šie VPN ir līgumiski noteikumi, 

kas pusēm ir saistoši preču pārdošanas, atgriešanas un sūdzību jomā. Puses izslēdz citu Pircēja 

izmantoto vai saskaņoto līguma veidņu (vispārīgie līguma noteikumi, pārdošanas noteikumi, 

līguma veidnes, noteikumi u.c.) izmantošanu. 

6. Nosacījumi, kas iekļauti šajos VPN noteikumos var mainīt tikai rakstiski, pretējā gadījumā tie 

nav spēkā. Atsevišķa pirkuma līguma noslēgšana izslēdz šo VPN piemērošanu tikai tiktāl, ciktāl 

tas ir regulēts tajā. 

7. Jebkurām izmaiņām VPN, ko Pircējs ierosina, veicot pasūtījumu, ir nepieciešama Pārdevēja 

rakstiska piekrišana. Dažādi pušu līgumi, kas saskaņoti un apstiprināti rakstiski, ir prioritāri pār 

VPN noteikumiem. 

8. Pircējs apliecina, ka slēdz ar Pārdevēju pirkuma līgumu, kas ir tieši saistīts ar viņa 

uzņēmējdarbību, kuram šis līgums sava satura dēļ ir profesionāla rakstura. 

 

§ 2 

Pārējos šajos Vispārējos pārdošanas nosacījumos lietotajiem terminiem ir šāda nozīme: 

• Pārdevējs:  Auto Partner S.A. ar galveno mītni Bieruņā, ul. Ekonomiczna 20; 

• Pircējs:  Uzņēmējs, kurš iegādājas Preces no Pārdevēja; 

• Uzņēmējs: juridiska persona, organizatoriskā vienība bez juridiskas personas statusa, fiziska 

persona un fiziska persona, kas veic uzņēmējdarbību, t.i., juridiska persona, kas ir pirkuma 

līguma otra puse; 

• Puses: Pārdevējs un pircējs; 

• VPN: šie Auto Partner S.A. noslēgto pārdošanas līgumu vispārīgie noteikumi un nosacījumi ar 

mītni Bieruņā”; 

• Prece: komercpreces, ko pārdod Auto Partner S.A. saskaņā ar līgumu ar Pircēju. 

• Tiešsaistes katalogi : detaļu katalogi pieejami : www.apcat.eu www.apnext.eu  

www.apwebkat.eu un izmantojot APCAT mobilo lietojumprogrammu. 

https://autopartner.com/
https://autopartner.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.apnext.eu%2F&data=04%7C01%7Caneta.kolosowska%40autopartner.com%7C311650cfa0ad4d5fb41708d9259efec9%7C140058b6c702467dbff98200845fa0cd%7C1%7C0%7C637582187154524268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QonLbN%2BKXTcdgqusqyKMdD2likdXvJZTflIdAlEZ2xg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.apwebkat.eu%2F&data=04%7C01%7Caneta.kolosowska%40autopartner.com%7C311650cfa0ad4d5fb41708d9259efec9%7C140058b6c702467dbff98200845fa0cd%7C1%7C0%7C637582187154524268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jy7AkUnbfh98t%2BgPyRYbS%2BirlggSxEse0rHuqea7O98%3D&reserved=0


 

 

II. PĀRDOŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANA 

 

§ 3 

 

1. Pārdošanas līguma noslēgšana starp Pusēm notiek, Pircējam veicot pasūtījumu un to apstiprinot 

Pārdevējam. 

2. Pircēja pasūtījumā jābūt šādiem datiem: 

a. Pircēja nosaukums - kopā ar norādi par precīzu adresi, 

b. ES nodokļu identifikācijas numurs vai tā ekvivalents, ja tas ir piešķirts Pircējam, 

c. norādīto preču identifikācija ar tirdzniecības nosaukumu vai burtciparu simbolu no 

piedāvājuma, 

d. pasūtīto preču daudzums, 

e. preču piegādes/saņemšanas datums, vieta un noteikumi. 

3. Preču pasūtījumus Pircējs var veikt, izmantojot Pārdevēja nodrošināto tiešsaistes katalogu. 

4. Pārdevējam ir pienākums apstiprināt vai noraidīt veikto pasūtījumu 24 stundu laikā pēc tā 

saņemšanas. Ja pasūtījums tiek nosūtīts caur Pārdevēja tiešsaistes katalogu, apstiprinājums tiek 

saņemts nekavējoties, apstiprinot pasūtījumu pa e-pastu. 

5. Gadījumā, ja tiek pārdota akcijas ietvaros vai pārdotas preces, kuru daudzums ir ierobežots, 

pasūtījuma apstiprinājums un tā izpilde ir atkarīga no pasūtīto preču pieejamības un pasūtījumu 

saņemšanas secības. Gadījumā, ja akcijā vai izpārdošanā ietverto preču skaits ir izsmelts, 

Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu. 

6. Pārdevējs apņemas piegādāt Preces saskaņā ar apstiprinātajiem pasūtījumiem. 

7. Pārdošana tiek dokumentēta ar PVN rēķinu. 

 

III. INTERNETA KATALOGS 

§ 4 

1. Tiešsaistes kataloga izmantošana ir iespējama tikai pēc iepriekšējas piekrišanas šiem VPN un 

Privātuma politikai. Abi dokumenti tiek parādīti, kad klients pirmo reizi ielogojas tiešsaistes 

katalogā. Tiešsaistes katalogam ir nepieciešams dokumentu apstiprinājums, lai pārietu uz detaļu 

katalogu. 

2. Pārdevēja nodrošinātais tiešsaistes katalogs nav interneta veikals. 

3. Klientam, izmantojot Tiešsaistes katalogu, ir iespēja veikt preču pasūtījumus no Pārdevēja 

piedāvājuma un izmantot funkcionalitāti, kas tiek piedāvāta Klientam visos risinājumos 

aplikācijas ietvaros. 

4. Pievienojot preci grozam, tā netiek rezervēta Pārdevēja sistēmā. Lai rezervētu preci, 

nepieciešams nosūtīt iepirkumu grozu. 

5. Tiešsaistes kataloga nosūtīts pasūtījums nav pielīdzināms pārdošanas līguma noslēgšanai starp 

Pusēm. Lai to noslēgtu, Pārdevējam ir jāapliecina, ka pasūtījums ir veikts. Klients var pārbaudīt 

pasūtījuma statusu katalogā. 

6. Pasūtījumus, kas veikti, izmantojot tiešsaistes katalogu, Pārdevējs veic bez liekas kavēšanās. 

7. Tiešsaistes katalogā norādītais pasūtījuma izpildes datums ir tikai orientējoša informācija, kas 

paredzēta, lai noteiktu pasūtīto preču paredzamo piegādes datumu. Pasūtījuma izpilde ar vēlāku 



termiņu, nekā norādīts pasūtījuma noformēšanas brīdī, neliecina par Pārdevēja saistību izpildes 

kavējumu un nerada nekādu atbildību no viņa puses pret Pircēju. 

8. Tiešsaistes katalogā iekļautie dati par iespējamo preču izmantošanu ir paredzēti tikai atsaucei, un 

tie nav garantija Civilkodeksa 5561§ 1. panta 2. punkta izpratnē. 

9. Pienākums pārbaudīt preces iespējamo lietošanu un saderību ar citām ierīcēm ir Pircēja atbildība. 

10. Pircēja pienākums ir 4 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas, rēķina labošanas vai preces 

izsniegšanas dienas apstiprināt rēķinu, korektīvo rēķinu un preču saņemšanu Tiešsaistes katalogā. 

Apstiprinājuma trūkuma gadījumā Pārdevējam ir tiesības bloķēt šī Pircēja iespēju veikt 

pasūtījumus. 

 

IV. RISKA NODOŠANA 

 

§ 5 

Preču nosūtīšanas gadījumā, ko veic Pārdevējs vai Pārdevēja norādīts pārvadātājs, Preču nejaušas 

nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju, nododot Preci Pircēja rīcībā viņa norādītajā vietā 

pasūtīšanas laikā. Ja piegādi veic Pircējs personīgi vai Pircēja izvēlēts pārvadātājs, Preču nejaušas 

nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju, nododot Preci Pircējam vai uzticot Preci Pircēja 

pārvadātājam. 

 

VI. CENA UN MAKSĀJUMI 

 

§ 6 

1. Pārdevēja norādītās cenas ir neto cenas, kurām tiks pievienots preču un pakalpojumu nodoklis 

pēc rēķina izrakstīšanas datumā spēkā esošajām likmēm vai bruto cenas atkarībā no darījuma 

veida. 

2. Preces, atkarībā no darījuma veida, tiek pārdotas Pircējam par bruto cenu vai neto cenu, kas 

izriet no Pārdevēja cenrāža, pieskaitot maksājamo PVN, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas 

dienā.  Pašreizējais cenrādis ir pieejams Pārdevēja tiešsaistes katalogā. 

3. Ja Pircējs iegādājas pilnvērtīgu preci pēc reģenerācijas, Pircējs atdod Pārdevējam tāda paša veida 

reģeneratīvo kasetni (iepakojumā, kādā viņš iegādājās preci no Pārdevēja). Pircējam ir pienākums 

samaksāt cenu, ieskaitot reģenerācijas maksu par jauno pārstrādāto produktu. Ja pircēja piegādātā 

reģenerācijas kasetne atbilst pārdevēja noteiktajām prasībām, Pārdevējs atmaksā pircējam 

reģenerācijas maksu. 

4. Pircēja pienākums ir samaksāt par preču pārdošanu pienākošos summu katrā rēķinā norādītajā 

termiņā uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu. 

5. Apmaksas datums ir datums, kurā maksājums tiek ieskaitīts rēķinā norādītajā Pārdevēja bankas 

kontā. 

6. Ja Pircējam ir pienākums samaksāt pienākošās summas saskaņā ar vairākiem rēķiniem, Pārdevējs 

var norādīt parādu, kuram tiks pievienoti Pircēja maksājumi. Pārdevējs pirmām kārtām ieskaita 

parādu, un, kad ir vairāki parādi, - apmaksā agrāk apmaksājamo. Tiek izslēgta Civilkodeksa 451 

k.c. noteikumu piemērošana. 

7. Pircēja kontā esošās pārmaksas tiks ieskaitītas nākotnē maksājamās summās vai tiks atmaksātas 

pēc Pircēja rakstiska vai elektroniska iesnieguma, kurā norādīts bankas konta numurs, uz kuru 

atmaksājami naudas līdzekļi. 

 



VII. PIEGĀDE, TRANSPORTA IZMAKSAS 

 

§ 7 

1. Preču piegādi Pārdevējs veic pats vai ar ārējo pārvadātāju starpniecību. Preču piegāde citā veidā, 

nekā norādīts iepriekš, ir iespējama tikai Pušu individuālu vienošanos gadījumā, tajā skaitā Puses 

var vienoties, ka Preces no Pārdevēja noliktavas paņems Pircējs vai ar savu transportu vai 

izmantojot Pircēja pārvadātāju. 

2. Piegādes datums ir datums, kad preces nodod Pircēja rīcībā Pircēja norādītajā vietā, neatkarīgi 

no tā izdošanas veida. Preci atstājot Pircēja rīcībā viņa norādītajā vietā, piegāde tiek uzskatīta par 

pabeigtu, bez nepieciešamības Pircējam vai viņa pilnvarotajam darbiniekam personīgi paņemt 

preci. 

3. Ar Preču piegādi saistītās izmaksas izriet no Pušu vienošanās, Pircēja izvēlētā piegādes veida un 

ar Pircēju noslēgtajiem līgumiem. Ja Pircējs veic pasūtījumu caur Tiešsaistes katalogu, piegādes 

izmaksas tiks pieskaitītas pasūtījuma vērtībai. 

4. Bīstamu, viegli uzliesmojošu, indīgu vai citu preču piegāde, kurām nepieciešams īpašs transports 

un uzraudzība, tiks veikta saskaņā ar šo preču pārvadāšanas prasībām, tai skaitā, var būt 

nepieciešama Pircēja personīga preces izņemšana no Pārdevēja noliktavas vai vietā, ko norāda 

Pircējs. 

5. Ja Pircējs vai persona viņa vārdā sūtījumu saņem pasūtījumā norādītajā adresē no pārvadātāja, 

viņiem ir jāapstiprina pasūtījuma saņemšana ar savu parakstu un uzņēmuma zīmogu (ja Pircējam 

ir šāds zīmogs). Saskaņā ar šiem VPN tiek pieņemts, ka katra persona, kas ir darbojas piegādes 

adresē, ir persona, kas ir pilnvarota saņemt pasūtījumu. 

6. Gadījumā, ja pasūtījumu atsakās izņemt persona, kas ir pilnvarota saņemt, saskaņā ar punktu 5, 

pasūtījums tiek atgriezts Pārdevēja noliktavā un Pircēja pienākums ir to izņemt paša spēkiem. 

Vēl viens piegādes mēģinājums tiks veikts tikai ar Pārdevēja piekrišanu. Atkārtotos pasūtījuma 

neizņemšanas gadījumos Pārdevējam ir tiesības bloķēt šī Pircēja iespēju veikt pasūtījumus. 

7. Pārdevējs apņemas, ka Pircējam piegādātās Preces atbildīs kvalitātes nosacījumiem saskaņā ar 

spēkā esošajiem apstiprinājumiem un standartiem. 

8. Pārdevējam, informējot Pircēju par nepilnībām pasūtījumā, ir tiesības daļēji veikt pasūtījumu. 

Pircējam, iepriekš aprakstītajā situācijā, ir tiesības atkāpties no pasūtījuma. 

 

VIII. PREČU SAŅEMŠANA UN TO ĪPAŠĪBAS 

 

§ 8 

1. Pircējam, saņemot Preci, ir pienākums nekavējoties pārbaudīt piegādāto preču atbilstību 

pasūtījumam, kā arī to, vai piegādāto Preču kolektīvo iepakojumu daudzums un/vai skaits atbilst 

pasūtītajam daudzumam to nodošanas brīdī no pārvadātāja. Trūkumu atklāšanas gadījumā Pircēja 

pienākums ir nekavējoties par to paziņot Pārdevējam, lai nezaudētu pretenzijas šajā sakarā. 

2. Pircēja pienākums ir 24 stundu laikā pēc tās saņemšanas pārbaudīt Preci, jo īpaši: sūtījuma 

stāvokli un kvalitāti, un paziņot Pārdevējam par redzamiem Preces kvalitātes trūkumiem. Klienta 

iebildumu neizteikšana Preces saņemšanas brīdī un Pārdevēja neinformēšana par redzamiem 

Preču kvalitātes trūkumiem iepriekš norādītajā veidā ir līdzvērtīga ar Preces atbilstības 

apstiprinājumu ar veikto pasūtījumu un tā pilnīguma apstiprināšanu. 

3. Ja Preces defekti tiek atklāti vēlāk, Pircēja pienākums ir nekavējoties rakstveidā par to paziņot 

pārdevējam un iesniegt sūdzību. 

 



IX. PRECES ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI 

 

§ 9 

1. Pircējs var atgriezt preces saskaņā ar šajā sadaļā norādītajiem noteikumiem. 

2. Preču atgriešana var notikt ar Pārdevēja piekrišanu, izmantojot Tiešsaistes katalogu, kura adresi Pārdevējs 

Pircējam norāda savā tīmekļa vietnē https://autopartner.com. Visiem atgriešanas veidlapas laukiem jābūt 

pareizi aizpildītiem. Nepabeigšana vai kļūdas var pagarināt atgriešanas procesu vai to pilnībā apturēt. 

3. Preču atgriešana ir iespējama 30 dienu laikā no brīža, kad Pircējs to pārņēmis valdījumā. 

4. Par atgriešanu tiks iekasēta maksa saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

- par atgriešanu 30 dienu laikā no preces saņemšanas dienas tiek atmaksāta visa summa par iegādāto preci, 

- par atgriešanu 30-60 dienu laikā no preces saņemšanas dienas tiek atmaksāta summa, kas samazināta par 

15% no preces neto vērtības. 

5. Atgriešanai ir derīgs pilns preču komplekts oriģinālajā iepakojumā, nelietots, nebojāts, bez 

lietošanas pazīmēm. Jebkurā gadījumā Pārdevējs var atteikties pieņemt atgriešanu, ja preces 

stāvoklis vai to iepakojuma stāvoklis neļauj pārdot preci kā jaunu. 

6. Preces, kuras nevar tikt atgrieztas: 

a. preces, kas veido elektroniskās un elektriskās daļas vai to sastāvdaļas, 

b. šķidrumi, eļļas, auto kopšanas līdzekļi, akumulatori, 

c. preces, kuras pēc piegādes Pircējam to rakstura dēļ ir nesaraujami saistītas ar citām lietām, 

d. preces, kas tiek importētas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma, 

e. preces individuāli pielāgotas Pircēja vajadzībām, 

f. preces, kas piegādātas aizzīmogotā iepakojumā, kurā pēc Pircēja atvēršanas ir nolauzta 

plomba, 

g. preces, kuras pēc oriģinālā iepakojuma atvēršanas zaudē savas īpašības un nevar tikt pārdotas 

kā jaunas preces, 

h. preces, kas veido digitālo saturu, tostarp datorprogrammas, kas netiek glabātas materiālā datu 

nesējā. 

i. citas preces, kas ir atzīmētas kā neatgriežamas preces, par kurām Pārdevējs informē Pircēju 

caur Katalogiem. 

7. Tāpat nevar atgriezt preces, kas iegādātas reklāmas kampaņas ietvaros, kuras nosacījumi izslēdz 

preču atgriešanas vai maiņas iespēju, kā arī preces, kuru iegāde bija saistīta ar Pircēja labumu 

gūšanu atlaižu vai balvu veidā. Reklāmas kampaņu noteikumi var ieviest īpašus nosacījumus šajā 

sakarā un jo īpaši atļaut preču atgriešanu ar īpašiem noteikumiem. 

8. Uzskatāms, ka Pārdevējs ir pieņēmis preces atgriešanu, ja viņš neapstrīd atgriešanu 14 dienu 

laikā no atgriešanas saņemšanas dienas galvenajā mītnē. Gadījumā, ja Pārdevējs nepieņem 

preces atgriešanu, Pircēja pienākums ir pašam izņemt preci. 

9. Pēc preču atgriešanas procesa pabeigšanas Pārdevējs ne vēlāk kā 30 dienu laikā no preču 

atgriešanas pieņemšanas brīža izsniedz Pircējam koriģējošu rēķinu. 

10. Preču atgriešana notiek, atgriežot iegādātās preces summu, ņemot vērā punktu 4, izmantojot to 

pašu apmaksas veidu, ko izmantoja Pircējs, ja vien Pircējs nav piekritis citam atgriešanas veidam, 

https://autopartner.com./


kas viņam nerada nekādas izmaksas. Iegādājoties preces, izmantojot norēķinu kuponus, cena tiek 

atmaksāta tikai par maksājuma vaučeru. 

 

X. SŪDZĪBAS 

§10 

1. Par jebkādām sūdzībām nekavējoties pēc preces defekta atklāšanas jāziņo Auto Partner SA. Katrā 

gadījumā pieteikums jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes katalogā pieejamo sūdzību protokolu. 

2. Visi pretenziju protokola lauki jāaizpilda ar detalizētu preces defekta aprakstu. Neaizpildot kādu 

no laukiem, sūdzības izskatīšanas laiks var pagarināties vai padarīt to pilnīgi neiespējamu. 

3. Pircēja pienākums ir nekavējoties pēc preču saņemšanas pārbaudīt preces un ziņot par 

iespējamām neatbilstībām: mehāniskiem bojājumiem, defektiem, plombu plīsumiem u.c. 

atbilstoši augstāk minētajiem punktiem. 

4. Pretenzijai jābūt atbilstošai nosūtīšanai un pēc defekta konstatēšanas pareizi uzglabātai 

(piemēram, pret ārējo faktoru kaitīgo ietekmi: mitrums, piesārņojums). 

5. Sūdzības iesniegšanai un tās pārbaudei var būt nepieciešama iejaukšanās preces darbībā, kas ir 

līdzvērtīga Pārdevēja pilnvarošanai veikt šādu iejaukšanos. Iepriekš minētie traucējumi var 

pilnībā vai daļēji ietekmēt preces funkcionalitāti un būtību, ja to prasa pārbaudes process, tostarp 

radīt preces bojājumus. 

6. Pārdevējs pēc sūdzības iesniegšanas procesa pabeigšanas informēs Pircēju par sūdzības 

iznākumu. Ja to neatzīs, tiks izsniegta atbilstoša paskaidrojuma vēstule, un, ja tā tiks atzīta, tas 

tiks nokārtots saskaņā ar Civilkodeksa noteikumiem. Preces, kas ir neapstiprinātas sūdzības 

pamatā, tiks atgrieztas Pircējam. 

7. Ja sūdzība tiks pieņemta, sūdzība tiks izskatīta pēc iespējas ātrāk, ne ilgāk kā 30 dienu laikā 

(preču nomaiņa, remonts, labošana). 

8. Sūdzības iesniegšana neatbrīvo Pircēju no pienākuma savlaicīgi norēķināties par piegādāto preci 

vai daļu no tās. 

9. Jautājumos, kas saistīti ar Pārdevēja atbildību par pārdotās preces trūkumiem un sūdzības 

izskatīšanas termiņiem, piemērojami Civilkodeksa noteikumi par garantiju fiziskiem un 

juridiskiem defektiem, ņemot vērā šī līguma nosacījumus. 

10. Gadījumā, ja pieņemtā sūdzība tiek nokārtota ar labojošu rēķinu, Pārdevējs ne vēlāk kā 30 dienu 

laikā no sūdzības pieņemšanas brīža izsniedz Pircējam koriģējošu rēķinu. 

 

XI. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

§11 

1. Šie Vispārējie pārdošanas nosacījumi ir spēkā no datuma, kad Pārdevējs tos publicē vietnē 

https://autopartner.com, tiešsaistes katalogā, un attiecas uz pasūtījumiem, kas veikti no šī datuma. 

2. Pārdevējs jebkurā laikā var mainīt Vispārējos pārdošanas nosacījumus. Pārdevējs darīs visu 

iespējamo, jo īpaši paziņojot par to savā tīmekļa vietnē, lai informētu Pircējus par izmaiņām 

VPN. 

3. Jebkuras izmaiņas VPN stājas spēkā pēc to paziņošanas Pārdevēja vietnē. 

 

§12 

https://autopartner.com/


Pieņemot šos VPN, Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saistībā ar Pārdevēja 

piedāvāto preču pārdošanas līgumu izpildi. 

 

§13 

1. Šiem VPN piemērojamie tiesību akti ir Polijas tiesību akti. 

2. Puses centīsies atrisināt visus strīdus, kas rodas saistībā ar šajos Noteikumos ietverto līgumu 

izpildi, izlīguma ceļā. 

3. Ja lietu nav iespējams atrisināt draudzīgā ceļā, kompetentā tiesa strīda izšķiršanai būs Polijas 

vispārējā tiesa, kas ir kompetenta pēc Pārdevēja atrašanās vietas. 

4. Jautājumos, uz kuriem neattiecas Vispārējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi, tiek piemēroti 

Polijas tiesību aktu noteikumi. 

  



PRIVĀTUMA POLITIKA 

Šīs politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kādi dati un kā tiek apstrādāti ar vietnes darbību saistīto 

procesu ietvaros, un ar ko sazināties saistītos jautājumos. Ja jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, 

sazinieties ar mums: 

• elektroniski: 

a. personas datu aizsardzības jautājumos: uz e-pasta adresi: dpo@autopartner.com 

b. tehniskos jautājumos, kas saistīti ar mājas lapas darbību uz šādu adresi: katalogi@autopartner.com 

• korespondencei: Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruņa. 

 

Apmeklējot vietni un apskatot tās saturu, Jūs piekrītat šajā Privātuma politikā izklāstītajiem noteikumiem. 

AUTO PARTNER S.A. ievieš atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja personas datu drošību 

PAMATA NOTEIKUMI: 

Lietotājs – jebkura fiziska persona, kas izmanto Vietni vai ar Vietnes starpniecību pieejamos pakalpojumus; 

Personas dati - visa informācija par tieši vai netieši identificētu vai identificējamu fizisko personu, identificējama 

fiziskā persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši pamatojoties uz tādu identifikatoru kā vārds 

un uzvārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, interneta identifikators vai viens vai vairāki faktori, kas 

raksturīgi fiziskas personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai 

identitātei. 

GDPR - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (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 

Vietne – ar šo terminu šīs Politikas izpratnē ir jāsaprot Auto Partner S.A. piedāvātās tīmekļa vietnes, kuru 

galvenais mērķis ir nodrošināt piekļuvi elektroniskajam katalogam un piegādes pasūtījumiem no Auto Partner 

S.A. 

Tīmekļa vietnes ir pieejamas šādos domēnos: www.apcat.eu; 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

PERSONAS DATU ADMINISTRATORS 

 

ADMINISTRATORS, t.i., struktūra, kas lemj par personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem, ir AUTO 

PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, kura juridiskā adrese ir Bieruņa, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruņa, iekļauts 

Uzņēmēju reģistrā, ko uztur Katovices apgabaltiesa Katowice-Wschód, Valsts tiesu reģistra 8. komercnodaļa ar 

KRS numuru: 0000291327, NIP: 634 001 10 17, REGON 276249079, pamatkapitāls: 13 062 000 PLN. 

APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU APJOMS 

• VIETNES IZMANTOŠANA — TĪMEKĻA VIETNES UN MOBILĀS IERĪCES VĀKTIE DATI 

Attiecībā uz Lietotājiem, kas apmeklē vietni, tikai informatīvos nolūkos tiek apkopoti Lietotāja pārlūkprogrammas 

sūtītie dati, t.i., dati, kas ir nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ vietnes attēlošanai un tās stabilas un drošas darbības 

nodrošināšanai. 



Iepriekš minētajā gadījumā dati var tikt vākti arī vietnes izstrādei un uzlabošanai un tās pielāgošanai Lietotāju 

vajadzībām. Tie var būt dati, kas ļauj noteikt, cik lietotāju apmeklēja vietni, kā viņi to atrada un kādi jautājumi vai 

produkti viņus interesēja. 

Apkopotie dati, cita starpā, var ietvert: IP adresi, Lietotāja izmantotās programmatūras un aparatūras parametrus, 

skatītās lapas, mobilās ierīces identifikācijas numuru un citus datus par ierīcēm un sistēmas lietošanu. 

AUTO PARTNER S.A. izmanto sīkdatnes, lai sniegtu pakalpojumus, pielāgotu vietni lietotāju individuālajām 

vēlmēm, kā arī statistikas un reklāmas nolūkos. Šo mehānismu var izslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. 

Izmantojot Vietni, nemainot pārlūkprogrammas iestatījumus, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai ierīces atmiņā. 

• ABONĒT NEWSLETTER UN TIRDZNIECĪBAS MATERIĀLUS 

AUTO PARTNER S.A. apstrādā Lietotāju personas datus, lai nosūtītu jaunumus un/vai citus mārketinga 

materiālus par AUTO PARTNER S.A. piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī to subjektu, kas 

sadarbojas ar AUTO PARTNER S.A. piedāvājumus. 

Šī procesa ietvaros, kas saistīts ar Auto Partner S.A. newslettera un/vai citu mārketinga materiālu nosūtīšanu, 

apstrādā personas datus, tostarp vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru. 

Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču bez to sniegšanas Auto Partner S.A. nebūs iespējams nosūtīt 

newsletteru un/vai citus mārketinga materiālus. 

Lietotājs var jebkurā laikā atteikties no newslettera saņemšanas, piemēram, sniedzot atbilstošu informāciju, 

izmantojot saziņas veidlapu, vai noklikšķinot uz atbilstošās saites newslettera ziņojumā. 

 

• KONTA DATI UN PROFILA DATI 

Lai vietnē izveidotu kontu, jāsazinās ar filiāli vai Auto Partner S.A. tirdzniecības pārstāvi. 

Lai izveidotu kontu un reģistrētu Lietotāju Vietnē, Auto Partner S.A. apstrādā personas datus, tostarp jo īpaši: 

vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, kontaktinformāciju, interneta identifikatoru, identifikācijas numuru, jo īpaši NIP 

numuru, REGON numuru. Lai atvieglotu apkalpošanu, Lietotājs var sniegt papildu datus, tādējādi piekrītot to 

apstrādei. 

Pieteikšanās Vietnē tiek veikta, ievadot klienta numuru un paroli. Auto Partner S.A. apstrādā augstāk minētos 

datus tikai Lietotāja autentificēšanai Vietnē un Lietotājam iespēju izmantot interneta veikalu. 

Piekrišanas izteikšana Lietotāja personas datu apstrādei ir pilnībā brīvprātīga, tomēr piekrišanas trūkums padara 

neiespējamu reģistrāciju Vietnē. 

 

• PIRKUMI MĀJAS LAPĀ UN AR TO SAISTĪTĀS DARBĪBAS 

 

Veicot pirkumus, izmantojot Vietni, AUTO PARTNER S.A. apstrādā Lietotāja personas datus, lai starp Lietotāju 

varētu noslēgt un izpildīt pārdošanas līgumu. AUTO PARTNER S.A. iepriekš minētais jo īpaši ietver: preču 

sagatavošanu un nosūtīšanu, e-pasta vai telefona saziņu ar Lietotāju, saistību un pircēju parādu nokārtošanu, preču 

atgriešanas un sūdzību izskatīšanu, pārdošanas analīžu veikšanu, ieskaitot statistikas datus, un datu arhivēšanu. 

Apkopotie dati cita starpā var ietvert: vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numuru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, piegādes adresi, kā arī citus datus, kas norādīti vai nepieciešami līguma 

noslēgšanai un ar izpildi saistītajos procesos. 



Piekrišanas izteikšana Lietotāja personas datu apstrādei ir pilnībā brīvprātīga, tomēr piekrišanas trūkums padara 

neiespējamu pirkumu veikšanu ar Vietnes starpniecību un to realizāciju. 

• PIEDĀVĀJUMA PERSONALIZĒŠANA 

Piedāvājuma modulī klienta datu automātiskās aizpildīšanas iespējas izmantošanas gadījumā Auto Partner S.A. 

apstrādā Lietotāja personas datus tikai tādēļ, lai viņš varētu izmantot piedāvājumu personalizēšanas iespēju. 

Apkopotie dati cita starpā var ietvert: vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, 

piegādes adresi, kā arī citus datus, ko lietotājs norādījis veidlapā. Piedāvājuma formā ievadītos Lietotāja klientu 

datus Auto Partner S.A. nereģistrē un neglabā. 

Piekrišanas izteikšana Lietotāja personas datu apstrādei ir pilnībā brīvprātīga, tomēr piekrišanas trūkums liedz 

Lietotājam izmantot iespēju personalizēt piedāvājumus. 

• KONKURSI UN REKLĀMAS AKCIJAS 

Ja AUTO PARTNER S.A. organizē konkursa vai reklāmas kampaņu kā daļu no Vietnes, AUTO PARTNER S.A. 

apstrādās to Lietotāju personas datus, kuri piedalīsies noteiktā reklāmas kampaņā vai konkursā, saskaņā ar 

piemērojamo tiesību aktu noteikumiem un tikai nolūkos, kas saistīti ar konkrētās akcijas vai konkursa īstenošanu. 

Apkopotie dati cita starpā var ietvert: vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numuru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī citus datus, kas norādīti vai nepieciešami procesos, kas saistīti ar 

dalību konkursā vai reklāmas kampaņā. 

Piekrišanas izteikšana Lietotāja personas datu apstrādei ir pilnībā brīvprātīga, tomēr piekrišanas trūkums padara 

neiespējamu piedalīties noteiktā reklāmas darbībā vai konkursā. 

JURIDISKAIS PAMATS 

Iepriekš minētie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz: 

• VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu – datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei vienam 

vai vairākiem konkrētiem mērķiem; 

• VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu - apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu 

subjekts, vai lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, tostarp sūdzību 

izskatīšanas nolūkā; 

• VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu - apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu administratora juridiskos 

pienākumus - jo īpaši pienākumus, kas izriet no 1991. gada 26. jūlija likuma par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli un 1992. gada 15. februāra likumu par uzņēmumu ienākuma nodokli; 

• VDAR regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu - apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas 

likumīgo interešu īstenošanai, izņemot gadījumus, kad šīs intereses ir svarīgākas par datu subjekta 

interesēm vai pamattiesībām un brīvībām, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši, ja datu 

subjekts ir bērns – AUTO PARTNER S.A. tiesības jāuzskata par likumīgām interesēm izvirzīt vai 

aizstāvēt prasības vai nodrošināt informācijas, personu vai īpašuma drošību, kā arī uzlabot piedāvāto preču 

un pakalpojumu kvalitāti.  

TO PERSONU TIESĪBAS, UZ KURĀM ATTIECAS DATI 

AUTO PARTNER S.A. informē, ka gadījumos, kad apstrāde notiek uz Lietotāja piekrišanas pamata, viņam ir 

tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta 

pirms tās atsaukšanas. 

Izņemot iepriekš norādītos gadījumus, Lietotāja personas datu sniegšana ir brīvprātīga. Lietotājam ir tiesības 

atteikties sniegt datus, taču tā rezultātā var rasties nespēja izmantot noteiktas vietnes funkcijas. 

Saistībā ar personas datu apstrādi Vietnes lietotājiem ir šādas tiesības: 



• Tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem un saņemt to kopiju, 

• Tiesības labot savus personas datus, 

• Tiesības dzēst savus personas datus, 

• Tiesības ierobežot personas datu apstrādi, 

• Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, 

• Tiesības pārsūtīt personas datus. 

VDAR saturā vai citos personas datu aizsardzības noteikumos noteiktajos termiņos un šajos noteikumos 

noteiktajos gadījumos, ja tiek konstatēts, ka personas dati tiek apstrādāti veidā, kas neatbilst personas datu 

aizsardzības noteikumiem, Lietotājam ir arī tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja 

prezidentam. 

 

Ja rodas šaubas par Lietotāju tiesībām vai to īstenošanas iespējām vai metodēm, kā arī citos ar personas datu 

aizsardzību saistītos jautājumos, lūdzam sazināties: 

• elektroniski: e-pasta adrese: dpo@autopartner.com 

• korespondencei: Auto Partner S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruņa (ar norādi ODO uz 

aploksnes). 

 

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI  

Lietotāju personas dati var tikt pārsūtīti: 

• Auto Partner S.A. darbiniekiem un līdzstrādniekiem, kuri ir pilnvaroti apstrādāt personas datus, 

• uzņēmumiem, kas pieder kapitāla grupai, kurai pieder AUTO PARTNER S.A., kā daļu no darbībām, 

kas saistītas ar AUTO PARTNER S.A. darbību un tikai saistībā ar iepriekš noteikto mērķu īstenošanu, 

kā arī pamatojoties uz atbilstošu vienošanos; 

• iestādēm vai subjektiem, kas pilnvaroti saskaņā ar tiesību aktiem; 

• subjektiem, kuriem dati tiek darīti pieejami, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem par AUTO 

PARTNER S.A. veiktajām darbībām, kurām AUTO PARTNER S.A. pasūta datu apstrādes 

nepieciešamību (apstrādātājiem) saistītu darbību veikšanu, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem 

uzņēmumiem, IT sistēmu operatoriem, maksājumu sistēmu operatoriem, advokātu birojiem, 

grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, audita firmām; 

• kurjeru kompānijām, kā arī transporta un pasta pakalpojumi, kas piegādās Jums pasūtītās pakas; 

• preču izplatītājiem, ražotājiem vai garantijas devējiem, ja Lietotājs iesniedz sūdzību, 

• struktūrām vai vienībām, kurām dati tiks darīti pieejami, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu. 

PERSONAS DATU APSTRĀDES PERIODS 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti šādos periodos: 

• dati, kas apstrādāti uz piekrišanas pamata: līdz piekrišanas atsaukšanai. Piekrišanas atsaukšana 

neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta pirms tās atsaukšanas. 

• datus, kas tiek apstrādāti saistībā ar līgumu, kurā Jūs vai Jūsu darba devējs vai pilnvarotājs esat puse: 

uz visu konkrētā līguma darbības laiku un pēc tā izbeigšanas uz laiku, kas nepieciešams visu līgumā 

paredzēto saistību izpildei, un par periodu, kurā prasības, kas saistītas ar līgumu, kas izriet no 

Civilkodeksa, nodokļu likuma vai citu tiesību normu noteikumiem, vai, ja tas ir pamatots, līdz brīdim, 

kad iebilstat pret mūsu veikto personas datu apstrādi; 

• dati, kas apstrādāti, pamatojoties uz AUTO PARTNER S.A. likumīgu pienākumu: attiecīgajos tiesību 

aktos noteiktajos periodos - atbilstoši noteiktajam juridiskajam pienākumam. 

• dati, kas tiek apstrādāti, lai īstenotu AUTO PARTNER S.A . leģitīmās intereses: uz laiku, kas 

nepieciešams, lai īstenotu noteiktu interesi vai iesniegtu Lietotāja efektīvu iebildumu pret datu 

apstrādi. 



Personas dati var tikt glabāti arī citos periodos, ja to regulē piemērojamie tiesību akti. Pēc norādītā glabāšanas 

termiņa beigām dati tiks dzēsti vai padarīti anonīmi. 

AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN DATU PĀRSŪTĪŠANA UZ TREŠAJĀM VALSTĪM  

Personas dati netiks apstrādāti automatizētā veidā (tajā skaitā profilēšanas veidā), lai šādas automatizētas apstrādes 

rezultātā varētu tikt pieņemti jebkādi lēmumi, tiktu radītas citas tiesiskas sekas vai kā citādi būtiski ietekmētu datu 

subjektus. 

Personas dati netiks nodoti trešajām valstīm saskaņā ar VDAR 13,14. punktu. 

PERSONAS DATU DROŠĪBA  

Auto Partner S.A. izmanto spēkā esošos personas datu aizsardzības noteikumos paredzētos tehniskos un 

organizatoriskos pasākumus, kas atbilst VDAR prasībām, un jo īpaši novērš personas datu iegūšanu un 

pārveidošanu no nepilnvarotām personām. 

SĪKDATNES 

AUTO PARTNER S.A. informē, ka, izmantojot Vietni, Lietotāja gala ierīcē tiek saglabāta īsa informācija, jo īpaši 

teksta faili, ko sauc par "sīkdatnēm".  Sīkdatnes satur tādus IT datus kā: Lietotāja IP adrese, tās tīmekļa vietnes 

nosaukums, no kuras tie nāk, uzglabāšanas laiks Lietotāja gala ierīcē, ierīces parametru un statistikas ierakstīšana 

un unikāls numurs. Sīkdatnes tiek novirzītas uz Vietnes serveri, izmantojot Lietotāja gala ierīcē instalētu tīmekļa 

pārlūkprogrammu. 

Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas netiek izmantotas Lietotāja identificēšanai, un uz to pamata netiek noteikta 

Lietotāja identitāte. Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas var būt personas dati tikai tad, ja tās ir apvienotas ar citiem 

unikālajiem identifikatoriem vai citu informāciju, kas ļauj identificēt šo fizisko personu. 

AUTO PARTNER S.A. izmanto sīkfailus, lai sniegtu pakalpojumus, pielāgotu vietni lietotāju individuālajām 

vēlmēm, kā arī statistikas un reklāmas nolūkos, jo īpaši, lai: 

• uzturētu tehnisko pareizību un sesijas nepārtrauktību starp Vietnes serveri un Lietotāja gala ierīci; 

• optimizētu Lietotāja Vietnes lapu lietošanu un pielāgotu to attēlošanas veidu Lietotāja gala ierīcē; 

• nodrošinātu Vietnes lietošanas drošību; 

• apkopotu Vietnes lapu apmeklējumu statistiku, kas atbalsta to struktūras un satura uzlabošanu. 

Šo mehānismu var izslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Izmantojot Vietni, nemainot pārlūkprogrammas 

iestatījumus, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai ierīces atmiņā. 

Sakarā ar to dzīves laiku, ko izmanto AUTO PARTNER S.A. sīkdatnes var iedalīt uz: 

• sesijas - faili, kas tiek glabāti Lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad Lietotājs izrakstās vai atstāj Vietni; 

• pastāvīgajām - faili, kas tiek glabāti Lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad Lietotājs tos izdzēš vai sīkdatnes faila 

derīguma termiņš beidzas sīkdatņu specifikācijā norādītajā laikā. 

 

AUTO PARTNER S.A. un citi tā vārdā pakalpojumu sniedzēji (piemēram, analītiskie un statistikas pakalpojumi) 

izmanto sīkdatnes dažādiem mērķiem, kurus var iedalīt šādās kategorijās. 

1. mājas lapas lietošanai nepieciešamas: 

a. sīkdatnes ar Lietotāja ievadītajiem datiem (sesijas ID) sesijas laikā; 



b. autentifikācijas sīkdatnes, ko izmanto pakalpojumiem, kuriem sesijas laikā nepieciešama 

autentifikācija 

c. sīkdatnes, ko izmanto, lai nodrošinātu drošību, piemēram, lai atklātu krāpšanu autentifikācijas jomā 

d. multivides atskaņotāju sesijas sīkdatnes (piemēram, flash atskaņotāja sīkfaili) sesijas laikā, 

2. atvieglojošās Vietnes lietošanu: 

a. pastāvīgās sīkdatnes, ko izmanto, lai personalizētu Lietotāja saskarni sesijas laikā vai nedaudz ilgāk, 

b. sīkdatnes, ko izmanto, lai uzraudzītu datu plūsmu vietnē, t.i., datu analītika – tie ir faili, ko izmanto, 

lai analizētu, kā Lietotājs izmanto Vietni, veidotu statistiku un atskaites par Vietnes darbību, 

c. sīkdatnes, ko izmanto, lai ielogotos Vietnē, izmantojot sociālos tīklus. 

Sīkdatnes ļauj uzturēt Vietnes sesiju, pareizu darbību un attēlošanu, atgriezties iepriekš skatītajās lapās, kā arī 

parādīt: brauciena kartes, YouTube vietnē ievietotos video un integrēt Vietni ar sociālajiem medijiem. 

SĪKDATŅU PĀRVALDĪBA 

Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski saglabā sīkdatnes Lietotāja ierīcē Lietotāji sīkdatņu uzglabāšanu var 

pārvaldīt arī personīgi, piemēram, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus vai dzēšot saglabātās sīkdatnes. 

Aizsardzības līmenis pret sīkdatnēm tiek iestatīts katrā pārlūkprogrammā, līdz sīkdatnes tiek pilnībā bloķētas. 

Tomēr sīkdatņu atspējošana/dzēšana var izraisīt to, ka dažas mūsu vietnes funkcijas var nedarboties, kā paredzēts. 

Sīkdatnes var būt nepieciešamas dažu Vietnes funkciju darbībai. 

Informāciju par sīkdatņu atspējošanu var atrast, izmantojot palīdzības funkciju Lietotāja pārlūkprogrammā. 

Sīkfailu atspējošana/dzēšana attiecas tikai uz pārlūkprogrammu, kurā šī darbība tika veikta. Šī iemesla dēļ sīkfailu 

deaktivizēšana/dzēšana ir jāatkārto citās pārlūkprogrammās. 

GOOGLE ANALYTICS RĪKI (GOOGLE ANALYTICS, TAGU PĀRVALDNIEKS) 

Vietnē tiek izmantoti pakalpojumi, kas ļauj analizēt Lietotāja Vietnes lietošanu (turpmāk – analītiskie rīki), 

izmantojot sīkdatnes. Lietotājs jebkurā laikā var mainīt sīkfailu iestatījumus, mainot pārlūkprogrammas privātuma 

iestatījumus. 

GOOGLE ANALITYICS: 

Auto Partner S.A. tīmekļa vietne izmanto Google Analytics rīku, kas ir statistikas sistēma, kas apkopo datus par 

vietnes apmeklētājiem. 

Analizējot vietnes trafiku, Google Analytics apkopo tādus datus kā: 

• kā lietotājs atrada vietni (izmantojot meklētājprogrammu, novirzot no citas lapas vai manuāli ievadot 

vietnes adresi pārlūkprogrammā) 

• kur lietotājs fiziski atrodas (valsts, pilsēta) 

• kādu programmatūru lietotājs izmanto (operētājsistēma, pārlūkprogramma, ierīces tips) 

• kā lietotājs uzvedās vietnē (cik ilgi viņš uzturējās konkrētā apakšlapā, cik apakšlapas apmeklēja) 

Google neizmanto savāktos datus, lai identificētu Lietotāju, un neapvieno šo informāciju, lai veiktu identifikāciju. 

Lai iegūtu detalizētu informāciju par principiem, pēc kuriem Google Analytics pakalpojums apkopo un apstrādā 

datus, lūdzu, apmeklējiet lapu: “Kā Google izmanto datus, kas savākti, izmantojot mūsu partneru vietnes un 

lietojumprogrammas” (atrodas vietnē http://www.google.com/policies/privacy/partners/ vai citā URL, ko 

Google laiku pa laikam var norādīt). 

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/


Turklāt Lietotājs var bloķēt sīkdatņu apkopoto datu saglabāšanu par vietnes lietošanu (tostarp IP adresi) un 

nosūtīšanu Google, kā arī šo datu pārsūtīšanu no Google puses, lejupielādējot un instalējot spraudni, kas ir 

pieejama šajā saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

TAGU PĀRVALDNIEKS 

Vietne izmanto arī Google tagu pārvaldnieku. Pats rīks neapkopo personas datus, taču tas palīdz izvietot un 

pārvaldīt tagus. Tagi ir nelieli koda elementi, kas cita starpā tiek izmantoti, lai izmērītu lietotāju trafiku un 

uzvedību, reģistrētu tiešsaistes reklamēšanas ietekmi un veiktu atkārtotu mārketingu. Tagu pārvaldnieks arī 

reģistrēs, ja pārtrauksiet apmeklēt vietni. Plašāku informāciju var atrast vietnē: 

https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ 

HOTJAR  

Šo rīku vietne izmanto, lai analizētu lietotāju interesi par atsevišķiem vietnes elementiem. Tas izveido "klikšķu 

kartes" un pārbauda, cik daudz lietotāju ir ieinteresējušies šajā lapā (piemēram, ritināšanas ziņā). Hotjar var arī 

ierakstīt Lietotāju uzvedību. 

IZMAIŅAS NOTEIKUMOS UN PRIVĀTUMA POLITIKĀ 

Lai atjauninātu Privātuma politikā ietverto informāciju un tās atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, Politika 

var tikt mainīta. Ja tiek mainīts Privātuma politikas saturs, tiks mainīts tās atjaunināšanas datums, kas norādīts 

dokumenta beigās. AUTO PARTNER S.A. iesaka Lietotājiem regulāri iepazīties ar Privātuma politikas 

noteikumiem. 

Šis dokuments pēdējo reizi tika atjaunināts 06.12.2021 
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