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Stanley Black & Decker globālā Konfidencialitātes politika 

PĒDĒJOREIZ ATJAUNINĀTA: 2018. gada 27. septembrī 

Darbības joma. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz informāciju, ko ieguvis, izmanto vai izpauž 
uzņēmums Stanley Black & Decker, Inc. un tā filiāles (kopā saukti par “Stanley Black & Decker”) saistībā ar 
informāciju, ko mēs ievācam: 

• izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, mikrovietnes, mobilās vietnes, no kurām jūs piekļūstat šai
Konfidencialitātes politika (“Vietnes”);

• Izmantojot mūsu lietojumprogrammas, kas pieejamas izmantošanai datoros un mobilajās
ierīcēs (“Lietotnes”),

• Izmantojot mūsu sociālo mediju lapas un mūsu pārvaldītās lietotnes, no kurām jūs piekļūstat
šai Konfidencialitātes politikai (kopā sauktas par mūsu “Sociālo mediju lapām”),

• Izmantojot mūsu nosūtītos HTML formāta e-pasta ziņojumus, kuri ir saistīti ar šo
Konfidencialitātes politiku,

• Bezsaistē, piemēram, kad apmeklējat mūsu veikalus vai mazumtirdzniecības kioskus,
apmeklējat izstādi, veicat pasūtījumu vai pieprasāt atbalstu pa tālruni.

Vietnes, lietotnes, sociālo mediju lapas un bezsaistes pakalpojumus visus kopā mēs dēvējam par 
“Pakalpojumiem”.  

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī Konfidencialitātes politika neattiecas ne uz kādu informāciju, kuru Stanley Black 
& Decker kā pakalpojuma sniedzējs apstrādā darījumu partnera vai klienta vārdā, piemēram, ja šāda puse 
sniedz mums informāciju par saviem klientiem vai darbiniekiem. Stanley Black & Decker apstrādās šo 
informāciju saskaņā ar šī darījumu partnera vai klienta norādījumiem un piemērojamiem tiesību aktiem.  

Šī Konfidencialitātes politika atbild uz tālāk norādītajiem jautājumiem. 
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1. Kādu Personisko informāciju par jums ievāc Stanley Black & Decker? 
 

“Personiskā informācija” ir informācija, kas identificē jūs kā indivīdu vai attiecas uz identificējamu 
personu.  
 
Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji varam apkopot un apvienot Personisko informāciju par jums no 
dažādiem avotiem, tostarp:  

• Izmantojot Pakalpojumus, piemēram, reģistrējoties biļetenam, mārketinga e-pastam un 
citiem komerciāliem elektroniskiem ziņojumiem (piemēram, par gaidāmajām reklāmām, 
jauniem produktiem utt.), reģistrējot kontu, lai piekļūtu Pakalpojumiem (piemēram, lai 
reģistrētu savus produktus, pieprasītu palīdzību, piedalītos mūsu konkursos vai sacensībās, 
izrādītu interesei saistībā ar produktu garantijām), veicot pirkumu vai apmeklējot mūsu 
sociālo tīklu lapas. 

• No citiem avotiem. Mēs saņemam jūsu Personisko informāciju no citiem avotiem, piemēram:  
o Publiski pieejamām datu bāzēm, piemēram, LinkedIn vai vietējo tirdzniecības un 

rūpniecības asociāciju reģistra.  
o Kopīgiem mārketinga partneriem, kad viņi ar mums kopīgo informāciju, tostarp: 

privātas mārketinga vai izpētes/aptauju datubāzes.  
o Ja pieslēdzat savu sociālo tīklu kontu savam Pakalpojumu kontam, jūs savā vietnē 

kopīgojat noteiktus Personiskās informācijas datus no sava sociālo tīklu konta, 
piemēram, savu vārdu, e-pasta adresi, fotoattēlus, sociālo mediju kontaktu sarakstu 
un jebkuru citu informāciju, kas var būt pieejama, vai arī padarot to pieejamu, kad jūs 
pieslēdzat savu sociālā tīkla kontu savam Pakalpojumu kontam, atkarībā no jūsu 
sociālo tīklu konta iestatījumos izvēlētajām preferencēm/izvēlēm vai izteiktajiem 
viedokļiem (piemēram, veicot atzīmes “Patīk”), ko esat iesniedzis mūsu Sociālo tīklu 
lapās.  

 
Mēs parasti apkopojam šāda veida Personisko informāciju:  

 

• Jūsu vārds  

• Pasta adrese 

• E-pasta adrese 

• Dzimšanas datums 

• Tālruņa numurs 

• Mobilā tālruņa numurs 

• Pasta indekss, rajons/novads un valsts 

• Lietotājvārds un parole (saistīta ar jūsu 
kontu) 

• Demogrāfiskā informācija (piemēram, 
mājsaimniecības locekļu skaits, dzīvesvietas 
valsts, vecums un dzimums) 

• Informācija, kas saistīta ar klientu 
apmierinātības aptaujām, klientu 
pieprasījumiem vai jautājumiem 

• Iepirkšanās paradumi un cita informācija, 
ieskaitot iegādāto produktu reģistrāciju 

• Intereses un vaļasprieki 
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• Pirkums, pasūtījuma informācija un 
maksājuma informācija 

• Tirdzniecība vai profesija 

• Darbu vai tirdzniecības prasmju līmenis un 
pieredze 

• Informācija par produktiem, kurus vēlaties 
iegādāties, kas jums patīk vai pieder 

• Bankas informācija (piemēram, par īpašiem 
piedāvājumiem — atlīdzība, garantijas 
pagarinājums, balvas vai konkursi)  

 
 
Dažās vietnēs mēs ļaujam izmantot jūsu personīgo sociālā tīkla kontu, sociālo mediju vietnēs (“Personīgas 
sociālā tīkla konts”) — lai sniegtu mums Personisko informāciju, kad jūs izmantojat noteiktas mūsu vietņu 
funkcijas. Šī Personiskā informācija var ietvert sekojošo: 
  

• Jūsu vārds un/vai segvārds 

• Profila bilde 

• Dzimums 

• Tīkli  

• Lietotāja ID 

• Draugu un saistīto kontaktpersonu 
saraksts 

• Valoda  

• Balss ieraksti 

• Video un fotogrāfijas 

• Dzimšanas diena 

• Izglītība 

• Darba vēsture/Profesija 

• Adrese 

• Intereses/vaļasprieki 

• Atzīmes “Patīk” vai dalība tiešsaistes grupā 

• Valsts 

• Izteiktie viedokļi (piemēram, atbildot par 
gandarījumu saistībā ar kādu no mūsu 
produktiem) 

 
 

Iespējams arī, ka mēs varēsim turpināt ievākt šo informāciju no jūsu personīgo sociālo līdzekļu kontiem, 
ja informāciju vēlāk pārskatīsiet.  
  
Mums ir jāievāc Personiskā informācija, lai sniegtu jums pieprasītos pakalpojumus. Jūs varat izvēlēties 
nesniegt mums noteiktu pieprasīto informāciju, taču pēc tam jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot dažas 
no mūsu Pakalpojumu iespējām vai arī mēs nevarēsim jums nodrošināt Pakalpojumus.  
 

Ja jūs atklājat jebkādu Personisko informāciju, kas attiecas uz citiem cilvēkiem, mums vai mūsu 
pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar Pakalpojumiem, jūs apliecināt, ka jums ir tiesības to darīt, un jūs ļaujat 
mums izmantot informāciju saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku. 

 
2.  Kā mēs izmantojam par jums ievākto Personisko informāciju? 

 
Personiskā informācija, ko iegūstam no jums, palīdz mums personalizēt jūsu pieredzi, kā arī uzlabo mūsu 
saziņu ar jums un palīdz mums pastāvīgi uzlabot jūsu pieredzi mūsu Pakalpojumos. Mēs un mūsu 
pakalpojumu sniedzēji izmantojam iepriekš minēto Personisko informāciju šādiem mērķiem:  

 

• Pakalpojumu funkcionalitātes nodrošināšanai un jūsu pieprasījumu izpildei, tostarp: 
o Atvērt un organizēt piekļuvi jūsu reģistrētajam kontam. 
o Atbildēt uz jūsu jautājumiem un izpildīt jūsu pieprasījumus, piemēram, sazinoties ar 

mums, izmantojot kādu no mūsu tiešsaistes kontaktpersonu veidlapām vai tērzēšanas 
līnijām. 
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o Apstrādāt jūsu pasūtījumu vai citus darījumus, tostarp garantijas un produktu reģistrāciju, 
prasības vai pieprasījumus, kā arī nodrošināt saistīto klientu apkalpošanu. 

o Sūtīt jums administratīvu informāciju, piemēram, izmaiņas mūsu noteikumos, 
nosacījumos un politikās.  

o Ļaut jums nosūtīt ziņojumus citām personām, ja izvēlaties to darīt.  
 

Mēs īstenosim šīs darbības, lai pārvaldītu mūsu līgumattiecības ar jums un/vai saskaņā ar jūsu 
lūgumu pirms līguma noslēgšanas un/vai lai izpildītu juridiskas saistības.  

 

• Nodrošināt jums mūsu biļetenus un/vai citus mārketinga materiālus un veicināt sociālo 
kopīgošanu. 

o Sūtīt jums e-pastus, īsziņas un pasta vēstules, kas saistītas ar reklāmu, tirdzniecību, 
informāciju par mūsu pakalpojumiem un jauniem produktiem, kā arī citas ziņas par mūsu 
uzņēmumu. 

o Veicināt sociālās koplietošanas funkcionalitāti, kuru izvēlaties izmantot. 
o Nosūtīt vēlmju sarakstus vai citus e-pastus jūsu vārdā. 

 
Mēs īstenosim šīs darbības ar jūsu piekrišanu.  

 

• Veikt Personiskās informācijas analīzi biznesa pārskatu sniegšanai un individuālu pakalpojumu 
sniegšanai. 

o Labāk izprast jūs, lai mēs varētu personalizēt jūsu pieredzi, izmantojot mūsu 
Pakalpojumus, un sniegt jums informāciju un/vai piedāvājumus, kas atbilst jūsu 
interesēm. 

o Labāk izprast jūsu vēlmes, lai mēs varētu piegādāt saturu, izmantojot mūsu Pakalpojumus, 
kas, mūsuprāt, būtu piemēroti un interesanti. 

o Analizēt vai prognozēt mūsu lietotāju vēlmes, lai sagatavotu apkopotos tendenču 
pārskatus par to, kā tiek izmantots mūsu digitālais saturs, un veiktu tirgus izpēti, lai 
tādējādi uzlabot mūsu Pakalpojumus.  

 
Mēs sniegsim personalizētus pakalpojumus vai nu ar jūsu piekrišanu, vai arī tādēļ, ka mums ir 
likumīgas intereses. 

 

• Ļaut jums piedalīties izlozēs, konkursos vai citās akcijās.  
o Mēs varam piedāvāt jums iespēju piedalīties loterijās, konkursos vai citās veicināšanās 

akcijās. 
o Dažās no šīm akcijām ir papildu noteikumi, kas satur informāciju par to, kā mēs 

izmantosim un izpaudīsim jūsu Personisko informāciju. 

 
Mēs izmantojam šo informāciju, lai pārvaldītu mūsu līgumattiecības ar jums. 

 

• Personiskās informācijas apkopošana un/vai anonimizēšana. 
o Mēs varam apkopot un/vai anonimizēt Personisko informāciju, lai tā vairs netiktu 

uzskatīta par Personisko informāciju. Mēs to darām, lai radītu citus mums izmantojamus 
datus, ko mēs varam izmantot un izpaust jebkādiem mērķiem. 
 

• Biznesa mērķus izpilde.  
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o Datu analīzes nolūkā, piemēram, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumu efektivitāti. 
o Auditu veikšanai, lai pārliecinātos, ka mūsu iekšējie procesi darbojas pareizi un atbilst 

likumdošanas, reglamentējošām vai līguma prasībām. 
o Krāpšanas un drošības uzraudzības nolūkos, piemēram, lai atklātu un novērstu 

kiberuzbrukumus vai mēģinājumus izdarīt identitātes zādzības.  
o Lai uzlabotu un attīstītu mūsu produktus un pakalpojumus.  
o Lai paplašinātu, uzlabotu vai pārveidotu mūsu esošos produktus un pakalpojumus.  
o Lai noteiktu izmantošanas tendences, piemēram, izprastu, kuras no mūsu Pakalpojumu 

daļām visvairāk interesē lietotājus. 
o Atsaukumu atvieglošanai. 
o Darba pieteikumu apstrādei. 
o Mūsu reklāmas kampaņu efektivitātes noteikšanai, lai mēs varētu pielāgot mūsu 

kampaņas mūsu lietotāju vajadzībām un interesēm.  
o Piemēram, lai darbotos un paplašinātu mūsu uzņēmējdarbību, izprastu, kuras mūsu 

Pakalpojumu daļas visvairāk interesē mūsu lietotājus, lai mēs varētu koncentrēt savu 
enerģiju un apmierinātu mūsu lietotāju intereses. 

 
Mēs iesaistāmies šajās darbībās, lai pārvaldītu mūsu līgumattiecības ar jums, lai izpildītu juridiskas 
saistības un/vai tāpēc, ka mums ir likumīgas intereses. 
 

Ja reģistrējaties mūsu e-pasta sarakstā, mēs varam izmantot pakalpojumus, ko sniedz trešo pušu 
platformas (piemēram, sociālie tīkli un citas vietnes), lai pielāgotu šo platformu mērķa reklāmas jums vai 
citiem, un mēs varam iesniegt jūsu e-pasta adreses izmantoto versiju vai citu informāciju platformas 
pakalpojumu sniedzējam šādiem mērķiem. Lai atteiktos no informācijas izmantošanas šādiem nolūkiem, 
lūdzu, sazinieties ar mums, kā sīkāk aprakstīts sadaļā “16. Kā jūs varat sazināties ar Stanley Black & 
Decker?”. 
 

3.  Vai Stanley Black & Decker kopīgo jūsu Personisko informāciju ar trešajām pusēm? 
 
Mēs varam kopīgot jūsu Personisko informāciju ar tālāk norādītajām iestādēm: 
  

• Mūsu filiālēm saskaņā ar šajā Konfidencialitātes politikā minētajiem mērķiem. 
 Jūs varat iepazīties ar mūsu filiāļu sarakstu un to atrašanās vietu šeit. 
o Attiecībā uz informāciju, ko savākusi mūsu Japānas filiāle(-es) un kas tiek kopīgota ar 

Stanley Black & Decker, Inc., Stanley Black & Decker ir atbildīgā puse par kopīgi 
izmantotās Personiskās informācijas pārvaldību. 

 

• Mūsu trešo personu pakalpojumu sniedzēji, tostarp izplatītāji un tirdzniecības pārstāvji, lai 
veiktu uzdevumus mūsu vārdā, piemēram:  

o Lai atvieglotu jūsu pirkuma, pasūtījuma izpildes un maksājumu apstrādi 
o Lai palīdzētu mūsu produktu apkalpošanā 
o Lai veiktu produktu reģistrāciju 
o Lai atbildētu uz pieprasījumiem un sniegtu informāciju par produktiem 
o Lai palīdzētu jums apmainīties ar produktiem un citiem klientu apkalpošanas 

uzdevumiem 
o Lai nodrošinātu un uzlabotu mūsu saziņu ar jums 
o Lai atbildētu uz pieprasījumiem par mūsu investoriem 
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o Lai nodrošinātu tīmekļa vietņu uzturēšanu, datu analīzi, informācijas tehnoloģijas un 
saistīto infrastruktūru 

o Lai sniegtu reklāmas un analīzes pakalpojumus 
o Lai piegādātu e-pastus  
o Lai veiktu revīziju 
o Lai paziņotu par to, vai esat uzvarējis mūsu īstenotā konkursā vai izlozē, un piedāvātu jums 

konkursa balvu 
o Lai veiktu aptauju vai noskaidrotu klientu apmierinātību  
o Lai reaģētu uz sūdzībām vai produktu pretenziju pieprasījumiem (par garantiju 

pagarināšanu, ievainojumiem, zaudējumiem utt.) 
o Lai nodrošinātu citus pakalpojumus 

  
Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēji apstrādā jūsu 
personisko informāciju, sazinieties ar mums, kā norādīts tālāk. 

 

• Mūsu licences turētājiem un franšīzes ņēmējiem izmantošanai saistībā ar to produktu 
tirdzniecību, izplatīšanu, reklāmu, pārdošanu un apkalpošanu, kas tiek pārdoti ar mūsu licenci. 
 

• Trešās puses biznesa partneriem, kuri var sazināties ar jums saistībā ar saviem produktiem vai 
pakalpojumiem, kas var jūs interesēt, atbilstoši jūsu izvēlei.  

 

• Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat izlemt atklāt Personisko informāciju: 
o Uz ziņojumu dēļiem, publiskās tērzēšanas telpās, profila lapas, emuāros, pētījumu paneļos 

un kopienās, aptaujas un citos pakalpojumos, kuros varat ievietot informāciju un saturu 
(tostarp bez ierobežojumiem mūsu sociālo tīklu lapās). Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura 
informācija, kuru jūs publicējat vai izpaužat, izmantojot šos pakalpojumus, kļūs publiski 
pieejama un var būt pieejama citiem lietotājiem un plašākai sabiedrībai.  

o Veicot sociālo kopīgošanu. Ja savienosiet Pakalpojumu kontu ar savu sociālo tīklu kontu, 
jūs kopīgosiet informāciju ar saviem draugiem, kas saistīti ar jūsu sociālā tīkla kontu, kā 
arī ar citiem lietotājiem un ar savu sociālo tīklu konta nodrošinātāju. Tādējādi jūs 
pilnvarojat mūs atvieglot šo informācijas apmaiņu, un jūs saprotat, ka kopīgas 
informācijas izmantošanu regulēs sociālā tīkla pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes 
politika.  

 
 

Citas Personiskās informācijas izmantošana un izpaušana 
Mēs arī izmantojam un izpaužam jūsu Personisko informāciju pēc nepieciešamības vai atbilstoši, jo īpaši, 
ja mums ir likumīgas saistības vai likumīgas intereses to darīt: 

• Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktus.  
o Tas var ietvert likumus ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. 

• Lai atbildētu uz pieprasījumu formu valsts un valdības iestādēm. 
o Tas var ietvert likumus un iestādes ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. 

• Lai sadarbotos ar tiesībsargājošām iestādēm. 
o Piemēram, kad mēs atbildam uz tiesībaizsardzības pieprasījumiem vai rīkojumiem. 

• Citu juridisku iemeslu dēļ, tostarp:  
o Lai aizsargātu mūsu tiesības, īpašumu, drošību un/vai mūsu lietotāju, jūsu, mūsu vai citu 

personu tiesības. 
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Mums ir likumīgas intereses atsavināt vai pārnest no jums ievākto Personisko informāciju vai daļu no tās 
trešajai personai, ja uzņēmums Stanley Black & Decker jebkad ir ticis apvienots, pārpirkts vai iesaistīts 
uzņēmumu reorganizācijā, kopuzņēmumā, uzdevumā, pārdošanā vai jebkādu mūsu uzņēmuma, aktīvu, 
akciju vai to daļu nodošanā (tostarp saistībā ar bankrotu vai līdzīgu procedūru). Šādas trešās personas var 
būt, piemēram, ieguvēja uzņēmums un tā padomdevēji. 
  

4. Kādu citu informāciju par jums ievāc Stanley Black & Decker? 
 

“Cita informācija” ir jebkura informācija, kas neatklāj jūsu konkrēto identitāti vai nav tieši saistīta ar 
identificējamu personu. Cita informācija ietver:  

• Pārlūkprogrammas tipu un versiju 
• Operētājsistēmu 
• IP adresi (sīkāku informāciju skatīt tālāk) 
• Interneta pakalpojumu sniedzēju, kurš tiek izmantots, lai piekļūtu mūsu Pakalpojumiem 
• Izmantotās saites, lai saņemtu mūsu Pakalpojumus, un IP adresi, no kuras jūs esat ienācis 
• Tīmekļa lapas, kuras tiek pieprasītas un apskatītas 
• Laiks, kas pavadīts mūsu Pakalpojumos 
• Mūsu mobilajām vietnēm un lietotnēm — tehniska informācija par izmantoto ierīci, 

piemēram, ekrāna izmērs, ierīces sīkfailu atbalsts un attēlu atveide 
• Lietojumprogrammu izmantošanas dati 
• Cita informācija, kas savākta, izmantojot sīkfailus, pikseļu tagus un citas tālāk aprakstītas 

tehnoloģijas 
• Demogrāfiskā informācija un cita jūsu sniegtā informācija, kas neatklāj jūsu konkrēto 

identitāti  
• Informācija, kas apkopota tādā veidā, ka tā vairs neatklāj jūsu konkrēto identitāti 

 
Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs automātiski piešķir jūsu datoram IP adresi. Katru reizi, kad lietotājs 
piekļūst Pakalpojumiem, IP adrese kopā ar apmeklējuma laiku un apmeklēto lapu(-ām) tiek automātiski 
identificēta un reģistrēta mūsu servera žurnāla failos. IP adrešu apkopošana ir standarta prakse, un to 
automātiski veic daudzas tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas un citi pakalpojumi. Mēs izmantojam IP 
adreses, lai, piemēram, aprēķinātu lietošanas līmeni, diagnosticētu servera problēmas un administrētu 
Pakalpojumus. No jūsu IP adreses mēs varam iegūt arī jūsu aptuveno atrašanās vietu (skatiet tālāk sadaļu 
“Atrašanās vieta”). 

 
Mēs varam izmantot un izpaust Citu informāciju jebkādiem mērķiem, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar 
piemērojamiem tiesību aktiem mums jārīkojas citādi. Ja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mums 
ir jāizturas pret Citu informāciju kā pret Personisko informāciju, mēs to varam izmantot un izpaust tādos 
nolūkos, kādos mēs izmantojam un izpaužam Personisko informāciju, kā tas sīkāk izklāstīts šajā politikā. 

 
Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji apkopo Citu informāciju dažādos veidos, tostarp:  

 

• Izmantojot jūsu pārlūku vai ierīci:  
o Lielākā daļa pārlūku vai jūsu ierīce automātiski ievāc noteiktu informāciju, piemēram, 

Media Access Control (MAC) adresi, datora tipu (Windows vai Mac), ekrāna 
izšķirtspēju, operētājsistēmas nosaukumu un versiju, ierīces ražotāju un modeli, 
valodu, interneta pārlūka veidu un versiju, kā arī izmantoto Pakalpojumu (piemēram, 
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Lietojumprogrammu) nosaukumus un versijas. Mēs izmantojam šo informāciju, lai 
nodrošinātu, ka Pakalpojumi darbojas pareizi. 
 

• Lietojumprogrammu izmantošana  
o Lejupielādējot un izmantojot lietojumprogrammas, mēs un mūsu pakalpojumu 

sniedzēji varam izsekot un apkopot lietojumprogrammu izmantošanas datus, 
piemēram, datumu un laiku, kad ierīce piekļūst mūsu serveriem, un kāda informācija 
un faili ir lejupielādēti lietotnē, pamatojoties uz jūsu ierīces numuru. 
 

• Fiziskās atrašanās vietas informācija 
o Mūsu Pakalpojumos un HTML formātā veidotos e-pasta ziņojumos ir iekļautas 

funkcijas, kurām var būt nepieciešama dažāda veida atrašanās vietas informācijas 
ievākšana (piemēram, IP adrese, GPS koordinātas vai pasta indekss), ko mēs pēc tam 
izmantojam īpašajai funkcijai, kuru esat izvēlējies, piemēram: 

▪ funkcija “Kur pirkt” un “Veikala atrašanās vietas noteicējs”. Daži no mūsu 
Pakalpojumiem ļauj jums atrast tuvāko veikalu, kas piedāvā jums vajadzīgo 
Stanley Black & Decker produktu, un sniedz informāciju, vai šajos tuvējos 
veikalos ir mūsu produktu krājumi. Ja piekļūstat kādai no mūsu Vietnēm vai 
Lietotnēm, izmantojot mobilo ierīci, un esat iespējojis ar atrašanās vietu 
saistītus pakalpojumus, šo funkciju nodrošināšanai var tikt ievākta informācija 
par jūsu atrašanās vietu, piemēram, izmantojot satelītu, mobilā tālruņa torni 
vai Wi-Fi signālus. Ja piekļūstat šīm funkcijām, izmantojot galddatoru, varat 
izvēlēties, vai pārlūkprogramma mums sniegs jūsu atrašanās vietas 
informāciju, pamatojoties uz jūsu IP adresi, lai mēs atbildētu uz jūsu 
pieprasījumu, vai arī jums var tikt lūgts sniegt mums savu atrašanās vietas 
informāciju. Informācijas par galddatora atrašanās vietu precizitāte var 
mainīties atkarībā no pārlūkprogrammas, kuru izmantojat, un to, kā esat 
izveidojis savienojumu ar internetu. Mobilo ierīču iestatījumos var tikt 
atspējots atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums, kas neļaus mūsu 
Vietnēm un Lietotnēm piekļūt precīzai jūsu mobilās ierīces atrašanās vietas 
informācijai. Lai saņemtu norādījumus, iesakām iepazīties ar palīdzības vai 
lietotāja rokasgrāmatu, kas izsniegta kopā ar ierīci. 

▪ E-pasts. Mūsu e-pastos tiek izmantota jūsu IP adrese, lai noteiktu jūsu 
atrašanās vietas pasta indeksu brīdī, kad jūs atverat e-pasta ziņojumu. 
Tādējādi mēs varam jums pielāgot saturu, piemēram, attēlot to tuvumā esošo 
veikalu karti, kurā ir pieejami mūsu produkti. Atrašanās vietas precizitāte var 
mainīties atkarībā no ierīces, kas tiek izmantota, lai atvērtu mūsu e-pasta 
ziņojumus. Jūsu e-pasta programma var nodrošināt jums iespēju nepieļaut 
pikseļu tagus vai attēlus e-pasta ziņojumos, ko saņemat no mums, veicot 
lejupielādes, kas tādējādi arī liegs mūsu pakalpojumu sniedzējam piekļūt jūsu 
atrašanās vietas informācijai. Jūs varat arī atteikties no mūsu e-pasta 
ziņojumu saņemšanas, veicot darbības, kas tālāk aprakstītas 6. sadaļā. 

▪ Bluetooth® iespējotie produkti un pakalpojumi. Šī sadaļa attiecas uz papildu 
Personisko informāciju, kura var tikt apkopota, izmantota un izpausta saistībā 
ar mūsu Bluetooth® iespējotajiem produktiem un saistītajiem pakalpojumiem 
(kopā turpmāk tekstā saukti — “Bluetooth® iespējotie produkti un 
pakalpojumi”). Ja, izmantojot mobilo ierīci, piekļūstat mūsu Bluetooth® 
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iespējotajiem produktiem un pakalpojumiem, mēs varam apkopot un 
izmantot jūsu mobilās ierīces atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus un 
Bluetooth® iespējas, lai identificētu datumu, laiku un jūsu mobilās ierīces 
atrašanās vietu brīdī, kad tā pēdējo reizi atradusies reģistrēta Bluetooth® 
iespējota produkta Bluetooth® uztveršanas zonā. Tas tiek darīts, lai palīdzētu 
jums atrast reģistrētu Bluetooth® iespējotu produktu. Mēs varam arī apkopot 
jūsu reģistrētā Bluetooth® iespējotā produkta atrašanās vietas informāciju, 
kas mums nosūtīta caur citu lietotāju mobilajām ierīcēm, kā arī citu lietotāju 
reģistrēto Bluetooth® iespējoto produktu atrašanās vietas informāciju, kas 
nosūtīta mums no jūsu mobilās ierīces. (Bluetooth® ir reģistrēta preču zīme, 
kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Stanley Black & Decker jebkuru šādu preču 
zīmju izmantošana ir licencēta). Jūs varat izvairīties no šo datu apkopošanas, 
liedzot pakalpojumiem piekļūt Bluetooth® jūsu ierīcē, ko iespējams izdarīt, 
izmantojot jūsu ierīces iestatījumus vai atsevišķos gadījumos — brīdī, kad 
instalējat Lietotni, taču tādā gadījumā mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt 
jums visas šo Pakalpojumu funkcijas. 

▪ Mēs varam arī nodot jūsu ierīces fiziskās atrašanās vietas informāciju kopā ar 
informāciju par jūsu apskatītajām reklāmām un citu mūsu apkopoto 
informāciju mūsu mārketinga partneriem, kas ļauj viņiem nodrošināt 
personalizētāku saturu un novērtēt reklāmas kampaņu efektivitāti.  

 
o Ja jūs nepiekrītat sniegt atrašanās vietas informāciju vai atspējojat uz atrašanās vietu 

balstītus pakalpojumus savā mobilajā ierīcē, mēs varam jūs lūgt manuāli atlasīt 
reģionu, kurā atrodaties, vai ievadīt jūsu pasta indeksu. Jūsu galddatora vai mobilās 
ierīces iestatījumi var ļaut jums atspējot vai bloķēt uz atrašanās vietu balstītus 
pakalpojumus, kas neļaus mūsu Pakalpojumiem piekļūt jūsu atrašanās vietas 
informācijai. Lai saņemtu norādījumus, mēs iesakām pārskatīt palīdzības informāciju 
vai lietotāja rokasgrāmatu, kas nodrošināta kopā ar jūsu ierīci vai pārlūkprogrammu. 
Ja jūs izvēlaties nesniegt šo informāciju, jums var nebūt pieejams saturs, kas pielāgots 
jūsu atrašanās vietai, kā arī mums un/vai mūsu mārketinga partneriem tādējādi var 
nebūt iespējas nodrošināt jums piemērotos personalizētos pakalpojumus un saturu.  

 

• Sīkfaili  
o Mēs un mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēji izmantojam sīkfailus. Sīkfaili piešķir 

jūsu ierīcei unikālu identifikāciju, un jūsu pārlūkprogramma to parasti uzglabā tieši 
jūsu ierīcē.  

o Informācija, ko mēs un mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēji apkopo, izmantojot 
sīkfailus, pikseļu tagus un līdzīgas tehnoloģijas, ietver: 

▪ informāciju par jūsu mijiedarbību ar mūsu Pakalpojumiem un reklāmām; 
▪ informāciju par laiku, kad apmeklējat mūsu Pakalpojumus; 
▪ informāciju par meklētajām precēm un produktiem, precēm, kas pievienotas 

jūsu iepirkumu grozam, un to, vai jūs iegādājaties kādu vai visas no tām; 
▪ apstiprinājumu, kad atverat no mums saņemtu e-pasta ziņojumu, ieskaitot 

informāciju par e-pasta atvēršanas laiku un to, vai jūs esat noklikšķinājis uz 
jebkuras no e-pasta ziņojumā ietvertajām saitēm; 

▪ informāciju par vietnēm, kuras apmeklējat, apmeklējot kādu no mūsu 
vietnēm;  
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▪ informāciju par valodas preferencēm; 
▪ citus datplūsmas datus. 

o Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji izmantojam sīkfailus, šādiem nolūkiem: drošības 
nolūkos; lai atvieglotu navigāciju; lai efektīvāk rādītu informāciju un personalizētu 
jūsu pieredzi; lai pielāgotu jums e-pasta mārketingu, pamatojoties uz to, kā lietojat 
mūsu Pakalpojumus; lai noteiktu apmeklētājus, kuri atgriežas; lai sekotu precēm, kas 
pievienotas jūsu iepirkumu grozam, un nodrošinātu pielāgotas reklāmas citās vietnēs, 
kā aprakstīts tālāk. 

o Mēs arī apkopojam statistisko informāciju par Pakalpojumu izmantošanu, lai pastāvīgi 
uzlabotu to dizainu un funkcionalitāti, lai uzlabotu un labāk veiktu darījumus, izprastu, 
kā tiek izmantoti Pakalpojumi, noteiktu, kuras mūsu Vietņu sadaļas ir visvairāk 
apmeklētas vai izmantotas, novērotu mūsu Vietņu apmeklētāju skaitu un atvieglotu 
ar Pakalpojumiem saistīto jautājumu risināšanu. 

o Sīkfaili arī ļauj mums izvēlēties, kuras no mūsu reklāmām vai piedāvājumiem varētu 
jūs visvairāk interesēt un attiecīgi rādīt jums šādu saturu, kamēr lietojat mūsu 
Pakalpojumos un apmeklējat citas vietnes. Mēs varam arī izmantot sīkfailus vai citas 
tehnoloģijas tiešsaistes reklāmās, lai izsekotu jūsu reakcijai uz mūsu reklāmām un 
novērtētu mūsu reklāmu efektivitāti. Papildinformāciju par sīkfailu, pikseļu tagu un 
citu līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu reklāmai meklējiet sadaļā “5. Kā mūsu reklāmas 

tiek rādītas citās tīmekļa vietnēs un ierīcēs, un kāda izvēle jums tiek dota?”. 
o Mūsu sistēmas var neatpazīt atsevišķu vai jebkuru pārlūkprogrammu galvenes DNT. 

Ja jūs nevēlaties saņemt informāciju, kas iegūta, lietojot sīkfailus, lielākā daļa 
pārlūkprogrammu ļauj automātiski atteikties no sīkfailu izvietošanas vai atteikties vai 
pieņemt konkrētu tīmekļa vietņu sīkfailus. Uzziniet vairāk, apmeklējot šo vietni: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Tomēr, ja jūs 
atsakāties pieņemat sīkfailus, jūs varat saskarties ar neērtībām Pakalpojumu 
lietošanā. Jūs varat arī nesaņemt no mums reklāmas vai citus piedāvājumus, kas 
atbilst jūsu interesēm un vajadzībām.  

• Pikseļu tagi un citas līdzīgas tehnoloģijas 
o Nodrošinot Pakalpojumus, mēs varam izmantot arī pikseļu tagus (zināmi arī kā tīmekļa 

bāksignāli, tīmekļa informatori un tukšie GIF attēli). Pikseļu tags ir gandrīz neredzams 
pikseļa lieluma grafiskais attēls, kas ietverts tīmekļa lapā vai e-pasta ziņojumā. Mēs 
izmantojam šīs tehnoloģijas, lai cita starpā izsekotu Pakalpojumu lietotāju (tostarp e-
pastu saņēmēju) veiktās darbības, novērtētu mūsu mārketinga kampaņu sniegumu, 
noteiktu, kuras no mūsu vietnēm tiek visvairāk apmeklētas vai izmantotas, un 
apkopotu statistiku par Pakalpojumu izmantojumu un atbildes rādītājiem.  

• Trešo personu analītika 
o Mēs izmantojam trešo personu analītiku, piemēram, Google® Analytics, kas izmanto 

sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai noteiktu datplūsmu un lietošanas tendences, kā 
arī lai palīdzētu mums labāk izprast, kā jūs lietojat un mijiedarbojaties ar mūsu 
Pakalpojumiem. Šis pakalpojums arī var apkopot informāciju par citu vietņu, lietotņu 
un tiešsaistes resursu izmantošanu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā Google 
izmanto datus, kad jūs lietojat mūsu Pakalpojumus, noklikšķiniet šeit, bet, lai atteiktos 
no šīm Google darbībām, lejupielādējiet Google Analytics atteikšanās 
pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu, kas pieejama šeit: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Cita informācija no Sociālo mediju lapām 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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o Līdzīgi kā tas ir ar iepriekš aprakstīto naviģēšanas informāciju, Sociālo mediju vietnes, 
kurās mums ir izveidotas Sociālo mediju lapas, var sniegt mums kopīgu informāciju un 
analīzi par mūsu Sociālo mediju lapu apmeklētājiem. Tas ļauj mums labāk izprast un 
analizēt mūsu lietotāju loka izaugsmi, vispārējo demogrāfisko informāciju par 
lietotājiem un lietotāju saskarsmi ar mūsu Sociālo mediju lapu saturu. 

• Adobe Flash tehnoloģiju (tostarp Flash Local Shared Objects (Flash lokālo koplietoto 
objektu — Flash LSO)) un citu līdzīgu tehnoloģiju izmantošana  

o Mēs varam izmantot Flash LSO un citas tehnoloģijas, lai cita starpā ievāktu un 
uzglabātu informāciju par Pakalpojumu lietošanu. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu datorā 
tiktu saglabāti Flash LSO sīkfaili, jūs varat pielāgot Flash atskaņotāja iestatījumus un 
bloķēt Flash LSO krātuvi, izmantojot rīkus, kas pieejami Tīmekļa vietnes glabātuves 
iestatījumu panelī (Website Storage Settings Panel). Varat doties arī uz Globālās 
krātuves iestatījumu paneli (Global Storage Settings Panel) un sekot norādījumiem 
(kas skaidro, piemēram, kā dzēst esošās Flash LSO (turpmāk tekstā saukti par 
“Informāciju”), kā novērst Flash LSO izvietošanu datorā bez jūsu piekrišanas vai kā 
bloķēt Flash LSO, ko tajā kas nepieder dotajā brīdī izmantotās vietnes uzturētājam). 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Flash Player iestatīšana, lai ierobežotu Flash LSO pieņemšanu, 
var samazināt vai traucēt dažu Flash lietojumprogrammu funkcionalitāti.  

• Mēs papildus izmantojam Citu informāciju, kas iegūta, izmantojot tehnoloģijas, lai apzinātu 
un risinātu grūtības, ar kurām apmeklētāji var saskarties, piekļūstot mūsu Pakalpojumiem.  

 
EEZ: Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkfailiem, ko izmanto tīmekļa vietne EEZ, lūdzu, iepazīstieties ar 
mūsu sīkfailu politiku katrā tīmekļa vietnē. 

 
5. Kā mūsu reklāmas tiek rādītas citās tīmekļa vietnēs un ierīcēs, un kāda izvēle jums tiek dota? 

 
Mēs sadarbojamies ar trešo personu reklāmas uzņēmumiem, lai pielāgotu tiešsaistes reklāmu, kas tālāk 
tiek novirzīta uz citām vietnēm un tiešsaistes pakalpojumiem. Lai iegūtu informāciju par jūsu mijiedarbību 
ar mūsu Pakalpojumiem, šie trešo personu reklāmas uzņēmumi izvieto, izmanto vai paļaujas uz 
tehnoloģijām, piemēram, sīkfailiem un pikseļu tagiem. Šī informācija papildu informācijai, ko uzņēmumi 
saņem no jūsu piekļuves citām vietnēm vai tiešsaistes pakalpojumiem un to izmantošanas jebkurā no jūsu 
ierīcēm, kā arī informācijai, kas saņemta no trešajām personām, palīdz mums izvēlēties reklāmu, kas jums 
tiek piedāvāta, un kur to rādīt, pamatojoties uz jūsu pieredzi ar mūsu Pakalpojumiem un citās 
apmeklētajās vietnēs. Vēl trešās personas izmanto šīs tehnoloģijas, kā arī informāciju, kas tiek apkopota 
par jūsu tiešsaistes lietojumu, lai jūs atpazītu jūsu lietotajās ierīces, piemēram, mobilajā tālrunī un 
klēpjdatorā.  

Lai iegūtu informāciju par atteikšanās programmām, kurās piedalās šo trešo personu reklāmas uzņēmumi, 
kā arī par atteikšanās ietekmi, un lai uzzinātu, kā atteikties, izmantojot pārlūkprogrammu konkrētajā 
galddatorā un mobilajā ierīcē, no kuras piekļūstat šai Konfidencialitātes politikai, lūdzu, apmeklējiet 
vietnes http://optout.aboutads.info/#/ un http://optout.networkadvertising.org/#/. Lai atteiktos 
mobilajās lietotnēs, jūs varat lejupielādēt AppChoices lietotni vietnē www.aboutads.info/appchoices.  

Ņemiet vērā, ka, noklikšķinot uz šīm tīmekļa vietnēm, jūs tiksiet novirzīts no mūsu vietnes uz citu 
tiešsaistes vietnei, kurā jūs varat norādīt savas preferences saskaņā ar šīs vietnes atteikšanās programmu. 
Varat arī noklikšķināt uz preferenču ikonas, kas var tikt parādīta atsevišķās mūsu reklāmās, kuras tiek 
nodrošinātas, izmantojot šīs tehnoloģijas.  

http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://www.aboutads.info/appchoices
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6. Kādas ir jūsu izvēles iespējas attiecībā uz to, kā mēs izmantojam un atklājam jūsu Personisko 
informāciju?  

 
Mēs sniedzam jums izvēles iespējas attiecībā uz informāciju, ko mēs apkopojam un kā mēs ar jums 
sazināsimies, kā arī attiecībā uz to, kā izmantojam un izpaužam jūsu informāciju.  

  
a.   E-pastā: Jūs varat atteikties no mūsu mārketinga e-pasta ziņojumiem, veicot norādījumus, kas 
norādīti saņemtajā e-pasta ziņojumā. Tomēr arī pēc atteikšanās jūs joprojām varat saņemt 
nemārketinga e-pasta ziņojumus, piemēram, pasūtījumu/piegādes apstiprinājumus, informāciju par 
izmaiņām pakalpojumā, produktu reģistrācijām, produktu atsaukumiem vai klientu apkalpošanas 
paziņojumus. 
 
b.   Īsziņas/ziņapmaiņa: Jūs varat atteikties no īsziņām (piem., SMS, MMS) un citiem ziņapmaiņas 
sūtījumiem (piemēram, WhatsApp, Facebook Messenger) no mums, izpildot norādījumus par 
atteikšanos, kas pievienoti tādiem ziņojumiem, vai sazinoties ar mums, kā aprakstīts “16. Kā jūs varat 
sazināties ar Stanley Black & Decker?”. 
 
d. Pasta mārketings: Ja jūs vairs nevēlaties saņemt no mums mārketinga materiālus pa pastu, lūdzu, 
sazinieties ar mums, kā aprakstīts “16. Kā jūs varat sazināties ar Stanley Black & Decker?” tālāk, un 
informējiet mūs, ka vēlaties, lai jūs izslēdz no Stanley Black & Decker pasta sūtījumu saraksta, norādot 
arī pasta adresi, kuru vēlaties izņemt no saraksta. 
 
e.   Sīkfaili: Jūs varat iestatīt, lai jūsu tīmekļa pārlūks informētu jūs, kad saņemat sīkfailus, vai 
nepieņemtu noteiktas sīkfailus. Taču, ja nolemjat nepieņemt sīkfailus no mūsu Pakalpojumiem, 
iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu Pakalpojumu funkcijas. Informāciju par to, kā atteikties no 
sīkfailu izmantošanas tiešsaistes uzvedības reklāmai, skatiet “5. Kā mūsu reklāmas tiek rādītas citās 

tīmekļa vietnēs un ierīcēs, un kāda izvēle jums tiek dota?”. 
 
f. Kā mēs kopīgojam jūsu Personisko informāciju ar partneriem to tiešā mārketinga nolūkiem: Ja 
vēlaties, lai mēs pārtrauktu kopīgot jūsu Personisko informāciju ar saistītajiem uzņēmumiem to tiešā 
mārketinga nolūkiem, jūs varat atteikties no šī kopīgošanas, sazinoties ar mums, kā aprakstīts “16. Kā 
jūs varat sazināties ar Stanley Black & Decker?”. 
  

Mēs mēģināsim izpildīt jūsu pieprasījumu(-us) pēc iespējas ātrāk. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs 
atteiksieties no ar mārketingu saistītu e-pasta ziņojumu saņemšanas no mums, mēs joprojām varam sūtīt 
jums svarīgas administratīvus paziņojumus, no kuriem jūs nevarat atteikties. 

 
7. Kā Stanley Black & Decker aizsargā jūsu Personisko informāciju?  

Mēs esam ieviesuši saprātīgus tehniskos, administratīvos un fiziskos pasākumus, kas paredzēti, lai 
aizsargātu Personisko informāciju, kas ir mūsu turējumā vai kontrolē, pret neatļautu piekļuvi, 
izmantošanu, pārveidošanu un izpaušanu.  
 
Ja jūs izmantojat kādu no mūsu Pakalpojumiem tiešsaistes veikalā, mūsu tiešsaistes veikali veidoti, lai 
pieņemtu pasūtījumus tikai no tīmekļa pārlūkiem, kas ļauj sazināties ar Secure Socket Layer (SSL) 
tehnoloģiju, kas šifrē jūsu informāciju, kad tā tiek sūtīta mums. Pārlūkiem, kas neatbilst šai prasībai, tiks 
liegta iespēja pārlūkot mūsu Pakalpojumu tiešsaistes veikalu sadaļu.  
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Jums jāapzinās, ka ne vienmēr ir iespējams nodrošināt 100 % datu pārraides vai glabāšanas drošību. Ja 
jums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu mijiedarbība ar mums vairs nav droša, nekavējoties informējiet mūs 
saskaņā ar “16. Kā jūs varat sazināties ar Stanley Black & Decker?” sadaļu tālāk.  

  
8. Kā jūs varat piekļūt savai Personiskajai informācijai, mainīt vai dzēst to?  

Ja vēlaties pieprasīt piekļuvi mums iepriekš sniegtajai Personiskajai informācijai, to atjaunināt, labot, 
noklusēt, ierobežot vai izdzēst, iebilst pret Personisko datu apstrādi vai pieprasīt saņemt jūsu Personiskās 
informācijas elektronisku kopiju, lai to pārsūtītu citam uzņēmumam (ciktāl šīs tiesības uz datu 
pārnesamību nosaka piemērojamie likumi), jūs varat to izdarīt, nosūtot e-pastu vai rakstot mums, kā 
aprakstīts “16. Kā jūs varat sazināties ar Stanley Black & Decker?”. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 
 
Savā pieprasījumā, lūdzu, paskaidrojiet, kādu Personisko informāciju vēlaties mainīt, vai vēlaties, lai jūsu 
Personiskā informācija tiktu izslēgta no mūsu datubāzes, vai informējiet mūs par citiem ierobežojumiem, 
kurus vēlaties noteikt tam, kā mēs izmantojam jūsu Personisko informāciju. Jūsu aizsardzības nolūkā mēs 
varam izpildīt pieprasījumus tikai attiecībā uz Personisko informāciju, kas saistīta ar konkrēto e-pasta 
adresi, kuru izmantojat, lai nosūtītu mums savu pieprasījumu, un mēs varam pieprasīt noteiktu Personisko 
informāciju, lai pārbaudītu personas identitāti, kas vēlas piekļūt savas Personiskās informācijas 
pierakstiem. Mēs mēģināsim izpildīt jūsu pieprasījumu pēc iespējas ātrāk.  
 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums, iespējams, vajadzēs saglabāt noteiktu informāciju lietvedības nolūkos 
un/vai lai pabeigtu visus darījumus, ko jūs uzsākāt pirms izmaiņu vai dzēšanas pieprasīšanas (piemēram, 
veicot pirkumu vai izmantojot piedāvājumu; iespējams, ka nevarēsiet mainīt vai dzēst sniegto Personisko 
informāciju līdz brīdim, kad būs pabeigts šāds pirkums vai izmantots piedāvājums).  
 
Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, jaunāks par 18 gadiem un esat reģistrēts Pakalpojumu lietotājs, jūs varat 
lūgt mums izņemt saturu vai informāciju, kuru esat iesniedzis Pakalpojumos, rakstot mums, izmantojot 
tālāk sniegto kontaktinformāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu pieprasījums nenodrošina pilnīgu vai 
visaptverošu satura vai informācijas izņemšanu, jo, piemēram, daļu no jūsu satura var būt pārpublicējis 
cits lietotājs. 
 
Jūs varat arī piekļūt noteiktai Personiskajai informācijai, to atjaunināt un labot neprecizitātes, izmantojot 
savu kontu noteiktiem Pakalpojumiem.  

 
9. Trešo personu pakalpojumi 

Stanley Black & Decker licencē savu preču zīmju izmantošanu nesaistītām trešajām personām, kas darbina 
vietnes neatkarīgi no Stanley Black & Decker. Šī Konfidencialitātes politika neaptver trešo pušu 
konfidencialitāti, informāciju vai citas darbības, tostarp trešās puses, kas darbina kādu vietni vai 
pakalpojumu, uz kuru ir saite no Pakalpojumiem, tostarp trešās puses vietnes vai pakalpojumi, kurā 
Stanley Black & Decker uztur savas Sociālo mediju lapas. Šīm trešajām pusēm ir atsevišķas un neatkarīgas 
konfidencialitātes politikas, kuras mēs iesakām rūpīgi izlasīt. Saišu iekļaušana Pakalpojumos nenozīmē, ka 
mēs vai mūsu saistītie uzņēmumi ir apstiprinājuši tajā iekļauto vietni vai pakalpojumu. Turklāt mēs neesam 
atbildīgi par citu organizāciju, piemēram, Facebook, Twitter, Google vai citu lietotņu izstrādātāju, lietotņu 
pakalpojumu sniedzēja, sociālo mediju platformu nodrošinātāja, operētājsistēmas pakalpojumu 
sniedzēja, bezvadu pakalpojumu sniedzēja vai ierīču ražotāja informācijas apkopošanas, izmantošanas, 
izpaušanas vai drošības politiku vai praksi, tostarp saistībā ar jebkādu Personisko informāciju, kuru jūs 
izpaužat citām organizācijām, izmantojot Lietotnes vai mūsu Sociālo mediju lapas vai saistībā ar tām.  
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10. Pārrobežu pārsūtīšana 

Jūsu Personisko informāciju var uzglabāt un apstrādāt jebkurā valstī, kurā mums ir līdzekļi vai kurā mēs 
iesaistām pakalpojumu sniedzējus, un, izmantojot Pakalpojumus, jūs saprotat, ka jūsu informācija tiks 
pārsūtīta valstīm, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts, tostarp ASV, kam var būt datu aizsardzības noteikumi, 
kas atšķiras no jūsu valsts tiesību aktiem. Noteiktos apstākļos tiesai, tiesībsargājošām iestādēm, 
regulatīvajām vai drošības iestādēm šajās citās valstīs var būt tiesības piekļūt jūsu Personiskajai 
informācijai.  
 
Ja jūs atrodaties EEZ: Dažas valstis, kas nav EEZ valstis, Eiropas Komisija atzīst par tādām, kas nodrošina 
atbilstīgu datu aizsardzības līmeni saskaņā ar EEZ standartiem (pilns šo valstu saraksts ir šeit. Pārsūtīšanai 
no EEZ uz valstīm, kuras Eiropas Komisija neuzskata par atbilstīgām, mēs esam ieviesuši atbilstīgus 
pasākumus, piemēram, standarta līguma noteikumus, ko pieņēmusi Eiropas Komisija, lai aizsargātu jūsu 
Personisko informāciju. Jūs varat iegūt šo standarta līguma noteikumu eksemplāru šeit. 
 

11. Saglabāšanas periods 
Mēs saglabājam Personisko informāciju tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs vai pieļaujams, ņemot vērā mērķi(-us), 
kuriem tā tika iegūta, un atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem.  
 
Mūsu saglabāšanas periodu noteikšanai izmantotie kritēriji ir citu starpā šādi.  

• Laiks, kad mums ir pastāvīgas attiecības ar jums un sniedzam Pakalpojumus jums (piemēram, 
tik ilgi, kamēr jums ir konts pie mums vai turpināt lietot Pakalpojumus);  

• Ja mums ir likumisks pienākums, kuram mēs esam pakļauti (piemēram, saskaņā ar dažiem 
likumiem mums jāsaglabā jūsu darījumu uzskaite noteiktu laiku, pirms mēs varam to izdzēst); 
vai  

• Ja saglabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu juridisko stāvokli (piemēram, attiecībā uz 
piemērojamiem ierobežojumiem, tiesvedību vai regulatīvajām izmeklēšanām).  

 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs atsakāties no mūsu mārketinga paziņojumu abonēšanas, mēs saglabāsim 
jūsu e-pasta adreses ierakstu, lai nodrošinātu, ka nākotnē jums nesūtīsim mārketinga e-pasta vēstules. 
 

12. Kā pakalpojumus var izmantot nepilngadīgie 
Pakalpojumi nav paredzēti personām, kas jaunākas par astoņpadsmit (18) gadiem, un mēs apzināti 
nevācam Personisko informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem.  
 

13. Sensitīva informācija 
Vispārējs princips ir, ka lūdzam jūs nesūtīt mums un neizpaust sensitīvu Personisko informāciju (piem., 
sociālās apdrošināšanas numurs, informācija, kas saistīta ar rasi vai etnisko izcelsmi, politiskiem uzskatiem, 
reliģiskām vai citām pārliecībām, veselību, biometriskajām vai ģenētiskajām īpašībām, kriminālo vēsturi 
vai dalību arodbiedrībās) pakalpojumos vai ar to starpniecību un citādi. Ja jūs izvēlaties iesniegt tādu 
informāciju mums vai mēs to lūdzam darīt, izskatot sūdzību vai strīdu saistībā ar Pakalpojumiem, mēs 
apkoposim un apstrādāsim šādu informāciju saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.  

 

14. Trešo pušu maksājumu pakalpojumi 
Lai apstrādātu maksājumus Pakalpojumos, mēs varam izmantot trešās puses maksājumu pakalpojumu. Ja 
vēlaties veikt maksājumu, izmantojot Pakalpojumus, jūsu Personisko informāciju ievāks šī trešā puse, 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087
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nevis mēs, un uz to attiecas trešās puses konfidencialitātes politika, nevis šī Konfidencialitātes politika. 
Mēs nekontrolējam un neesam atbildīgi par šīs trešās personas veikto jūsu Personiskās informācijas 
apkopošanu, izmantošanu un izpaušanu. 

 
15. Vai šī Konfidencialitātes politika mainīsies?  

Mēs varam jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā, tādēļ, lūdzu, periodiski to 
pārskatiet. Mēs atjaunināsim Konfidencialitātes politikas spēkā stāšanās datumu izmaiņu veikšanas brīdī. 
Pakalpojumu izmantošana pēc tādām izmaiņām nozīmē, ka jūs esat piekritis pārskatītajai 
Konfidencialitātes politikai.  

  
16. Kā jūs varat sazināties ar Stanley Black & Decker?  

Ja jums ir jautājumi vai bažas saistībā ar mūsu Konfidencialitātes politiku, lūdzu, iesniedziet šo veidlapu 
Konfidencialitātes politikas vadītājam. Ja vēlaties sazināties ar Konfidencialitātes politikas vadītāju pa 

pastu, lūdzu, izmantojiet šo pasta adresi:   
 
Stanley Black & Decker, Inc. 
1000 Stanley Drive 
New Britain, CT 06053 
Attn.: Privacy Policy Manager 
 
Lūdzu, iekļaujiet savu jautājumu vai pieprasījumu savā e-pasta ziņojumā vai vēstulē mums, tostarp 
norādiet SBD zīmolus un Pakalpojumus, kas attiecas uz jūsu pieprasījumu.  
 
Tā kā e-pasta ziņojumi ne vienmēr ir droši, lūdzu, neiekļaujiet e-pasta ziņojumos kredītkartes datus vai 
citu sensitīvu informāciju. 

 
Papildu informācija EEZ 

EEZ ir arī šādas iespējas:  
• Attiecīgajos gadījumos varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, kas atbildīgs par 

jūsu valsti vai reģionu. Datu aizsardzības speciālistu sarakstu, lūdzu, skatiet šeit.  
• Iesniegt sūdzību jūsu valsts vai reģiona datu aizsardzības iestādē vai kur noticis iespējams 

piemērojamā datu aizsardzības likuma pārkāpums. EEZ datu aizsardzības iestāžu saraksts ir 
šeit. 

 
Spēkā no: _______________ 
 

https://www.stanleyblackanddecker.com/data-privacy-policy-inquiry-form
https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/data_protection_officer_list.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

