
PRIVĀTUMA POLITIKA 

Jūsu privātums ir svarīgs 
Pēdējo reizi atjaunināts: 2022. gada 22.februārī 

Firstup neapkopo, nesaglabā un nedalās ar datiem par konkrētu lietotāju vai ierīci (tostarp IP adresēm un lietotāja 
identifikatoriem) vietnēs vai lietotnēs, kas nepieder Firstup. 

Firstup, Inc. un tā saistītie uzņēmumi (“Firstup”) nodrošina pakalpojumu, kas savieno 
organizācijas ar to darbiniekiem. Šajā Privātuma politikā ir paskaidrots, kā Firstup apkopo, 
izmanto un izpauž informāciju savās tīmekļa vietnēs (“Vietne”) vai citos gadījumos, kad jūs 
mijiedarbojaties ar mums. Šajā Privātuma politikā ir paskaidrots, kā Firstup apkopo, izmanto un 
izpauž informāciju no mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kā arī iekšējiem lietotājiem. Tas 
neaptver uz mūsu datu apstrādes praksi attiecībā uz mūsu Pakalpojumu galalietotājiem vai darba 
devējiem, kuri izmanto Firstup tehnoloģiju, lai apkopotu informāciju no saviem darbiniekiem vai 
par tiem. Privātuma politiku, kas attiecas uz šādiem lietošanas veidiem, var atrast vietnē Vairāku 
nomnieku Privātuma politika.  Ja esat Firstup zīmola īpašuma galalietotājs un vēlaties uzzināt par 
mūsu privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Vairāku nomnieku Privātuma politika. Ja esat 
galalietotājs un vēlaties uzzināt par sava darba devēja datu apstrādes praksi attiecībā uz 
informāciju, ko tas apkopo, izmantojot Firstup pakalpojumus, lūdzu, apmeklējiet sava darba 
devēja sniegto privātuma politiku. 

Mēs varam laiku pa laikam mainīt šo Privātuma politiku. Ja veiksim izmaiņas, mēs jums par to 
paziņosim, pārskatot datumu politikas augšā, un dažos gadījumos mēs varam sniegt jums papildu 
paziņojumu (piemēram, pievienojot paziņojumu mūsu mājaslapai vai nosūtot jums paziņojumu). 
Mēs aicinām jūs pārskatīt mūsu Privātuma politiku ikreiz, kad piekļūstat Vietnei vai citādi 
sazināties ar mums, lai būtu informēts par mūsu informācijas apstrādes praksi un jums 
pieejamajām izvēlēm. 

Informācijas 
izmantošana 

Mēs izmantojam apkopoto informāciju, lai nodrošinātu, uzturētu un uzlabotu 
savus Pakalpojumus, piemēram, lai sniegtu un pielāgotu savus pakalpojumus, 
kā arī sazinātos ar potenciālajiem klientiem par mūsu pakalpojumiem un 
citiem produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu tiem interesēt. Mēs varam 
arī izmantot apkopoto informāciju, lai: 

• atklātu, izmeklētu un novērstu krāpnieciskus darījumus un citas 
nelikumīgas darbības un aizsargātu Firstup un citu personu tiesības 
un īpašumu; 

• noteiktu, kādi produkti jūs un citus varētu interesēt, lai izstrādātu 
uzņēmējdarbības problēmu risinājumus; un 

• izsekotu saziņas preferencēm, lai saziņa atbilstu jūsu vēlmēm, 
ieskaitot lūgumu nesazināties; un 

• apvienotu jūsu informāciju ar citu mums pieejamo informāciju, 
tostarp informāciju no citiem avotiem. 
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Informācijas 
apmaiņa 

Mēs varam kopīgot informāciju, ko apkopojam, kā norādīts turpmāk vai kā 
citādi aprakstīts šajā Privātuma politikā: 

• Ar pārdevējiem, konsultantiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, 
kuriem nepieciešama piekļuve šādai informācijai, lai veiktu darbu 
mūsu vārdā; 

• Atbildot uz informācijas pieprasījumu, ja uzskatām, ka izpaušana ir 
saskaņā ar vai to pieprasa jebkurš piemērojamais likums, noteikumi 
vai juridiskais process; 

• Ja mēs uzskatām, ka jūsu darbības ir pretrunā ar mūsu lietotāju 
līgumiem vai politikām, vai lai aizsargātu Firstup vai citu personu 
tiesības, īpašumu un drošību; 

• Saistībā ar vai sarunu laikā par jebkuru apvienošanos, uzņēmuma 
aktīvu pārdošanu, finansēšanu vai visa mūsu uzņēmuma vai tā daļas 
iegādi, ko veic cits uzņēmums; 

• Starp Firstup un mūsu pašreizējiem un nākotnes mātesuzņēmumiem, 
saistītajiem uzņēmumiem, meitasuzņēmumiem un citiem 
uzņēmumiem, kas ir kopējā kontrolē un īpašumā; un 

• Ar jūsu piekrišanu vai jūsu norādījumiem. Mēs varam arī kopīgot 
apkopotu vai neidentificētu informāciju, ko nevar saprātīgi izmantot, 
lai jūs identificētu. 

Reklāmas un 
analītikas 
pakalpojumi, ko 
sniedz citi 

Mēs varam atļaut citiem sniegt analītikas pakalpojumus un rādīt reklāmas 
mūsu vārdā internetā un lietojumprogrammās. Šīs struktūras var izmantot 
sīkfailus, tīmekļa bāksignālus, ierīču identifikatorus un citas tehnoloģijas, lai 
apkopotu informāciju par to, kā jūs lietojat Pakalpojumus un citas vietnes un 
lietojumprogrammas, tostarp jūsu IP adresi, tīmekļa pārlūkprogrammu, 
mobilā tīkla informāciju, skatītās lapas, lapās vai lietojumprogrammās 
pavadīto laiku, saites, uz kurām noklikšķināts, un pārstrādes informāciju. 
Firstup un citi var izmantot šo informāciju, lai, cita starpā, analizētu un 
izsekotu datus, noteiktu konkrēta satura popularitāti, nodrošinātu jūsu 
interesēm atbilstošas reklāmas un saturu mūsu Pakalpojumos un citās vietnēs 
un labāk izprastu jūsu tiešsaistes aktivitātes. Lai iegūtu papildinformāciju par 
interesēm atbilstošām reklāmām vai lai atteiktos no tīmekļa pārlūkošanas 
informācijas izmantošanas uzvedības reklāmas nolūkos, lūdzu, apmeklējiet 
vietni  www.aboutads.info/choices vai https://www.youronlinechoices.eu/, ja 
dzīvojat ES. 

Drošība Firstup veic saprātīgus pasākumus, lai palīdzētu aizsargātt informāciju par 
jums no nozaudēšanas, zādzības, ļaunprātīgas izmantošanas un 
nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas un iznīcināšanas. 

Datu 
saglabāšana 

Mēs glabājam par jums apkopoto informāciju tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams(-i) mērķim(-iem), kuram(-iem) mēs to sākotnēji savācām. Mēs 
drīkstam saglabāt noteiktu informāciju likumīgiem uzņēmējdarbības 
mērķiem vai saskaņā ar likumu. 

https://www.aboutads.info/choices
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Informācijas 
nodošana ASV 
un citām valstīm 

Firstup atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, un mēs apstrādājam un 
glabājam informāciju ASV. Tādējādi mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji 
varam pārsūtīt jūsu informāciju jurisdikcijām, uzglabāt vai dot piekļūvi 
jurisdikcijām, kuras, iespējams, nenodrošina līdzvērtīgu datu aizsardzības 
līmeni kā jūsu valsts jurisdikcijā. Mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka jūsu personas datiem tiek nodrošināts atbilstošs aizsardzības līmenis 
jurisdikcijās, kurās mēs tos apstrādājam, piemēram, parakstot ar datu 
saņēmējiem ES Komisijas noteiktos līguma tipveida punktus vai izmantojot 
citas apstiprinātas metodes. Ja Firstup pārsūta personas datus oficiālām 
iestādēm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”), Apvienotās Karalistes 
vai Šveices, ja to prasa likums, ir dota nepārprotama piekrišana vai tās 
pamatā ir Social Chorus vai puses likumīgās intereses datu aizsardzības 
nolūkā, piemēram, iekšējie administratīvie mērķi un datu subjekta likumīgas 
intereses. 

EEZ, Apvienotās 
Karalistes un 
Šveices 
iedzīvotāji 

Ja esat EEZ, Apvienotās Karalistes vai Šveices iedzīvotājs, jums ir noteiktas 
tiesības un aizsardzība saskaņā ar likumu attiecībā uz jūsu personas datu 
apstrādi. 

Apstrādes juridiskais pamats 
Ja esat EEZ, Apvienotās Karalistes vai Šveices iedzīvotājs, kad mēs 
apstrādājam jūsu personas datus, mēs to darīsim tikai šādos apstākļos: 

• Mums ir likumīgas intereses apstrādāt jūsu personas datus, 
piemēram, nosūtīt jums paziņojumus par produktiem vai 
pakalpojumiem, kas jūs varētu interesēt. 

 
 
Datu subjektu pieprasījumi 
Ja esat EEZ, Apvienotās Karalistes vai Šveices iedzīvotājs, jums ir tiesības 
piekļūt mūsu rīcībā esošajiem personas datiem par jums un lūgt, lai jūsu 
personas dati tiktu laboti, dzēsti vai pārsūtīti. Varat arī sazināties ar mums, 
izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju, lai izmantotu šīs tiesības. Jums 
var būt arī tiesības iebilst vai pieprasīt, lai mēs ierobežojam noteiktu apstrādi. 
Ja jums ir piekļuve mūsu pakalpojumiem, izmantojot darba vietas 
programmu, un vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, jums jāsazinās ar 
savu darba devēju, kurš izmanto mūsu pakalpojumus. 

Jautājumi vai sūdzības 
Ja esat EEZ, Apvienotās Karalistes vai Šveices iedzīvotājs un jums ir bažas 
par mūsu personas datu apstrādi, kuras mēs nevaram atrisināt, jums ir tiesības 
iesniegt sūdzību jūsu datu aizsardzības iestādei jūsu dzīvesvietā. Vietējās 
datu aizsardzības iestādes kontaktinformāciju 
skatiet: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-
protection-
authorities/index_en.htm vai https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the
-fdpic/links/data-protection—switzerland.html. 
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Atbilstība 
privātuma 
vairoga 
pamatnostādnē
m 

Firstup ir izstājusies no Privātuma vairoga pamatnostādnēm, kā to noteikusi 
ASV. Tirdzniecības departaments par personas informācijas apkopošanu, 
izmantošanu un saglabāšanu, kas pārsūtīta no Eiropas Savienības, Eiropas 
Ekonomikas zonas un Šveices uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Firstup 
turpinās piemērot Privātuma vairoga principus personas informācijai, ko 
saņēmām, piedaloties privātuma vairogā. 

Jūsu izvēle Konta informācija 

Privātpersonām var būt tiesības ierobežot savas personiskās informācijas 
izmantošanu un izpaušanu saskaņā ar Privātuma vairoga principi, piemēram, 
ja jūsu personiskā informācija tiek izpausta trešajai pusei vai tiek izmantota 
mērķiem, kas būtiski atšķiras no mērķa, kuram personas informācija 
sākotnēji tika iegūta vai kuram vēlāk devāt piekrišanu . 
Ja vēlaties ierobežot personas informācijas izmantošanu un izpaušanu 
saskaņā ar Privātuma vairoga principiem, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot 
e-pastu uz: privacy@firstup.io  

Ja izmantojat mūsu pakalpojumus, jums ir jāsazinās ar savu darba devēju, lai 
atjauninātu, labotu vai dzēstu informāciju, ko jūsu darba devējs par jums 
apkopo, izmantojot mūsu pakalpojumus.  Ja nevarat to izdarīt, lūdzu, 
sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto adresi. 

Sīkfaili 

Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai tās pieņemtu 
sīkfailus pēc noklusējuma. Ja vēlaties, parasti varat iestatīt, lai 
pārlūkprogramma noņemtu vai noraidītu pārlūkprogrammas sīkfailus. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka, ja izvēlaties noņemt vai noraidīt sīkfailus, tas var ietekmēt 
Pakalpojumu pieejamību un funkcionalitāti. 

Jūsu 
Kalifornijas 
privātuma 
tiesības 

Patērētājiem, kas dzīvo Kalifornijā, ir noteiktas tiesības attiecībā uz viņu 
personisko informāciju saskaņā ar Kalifornijas Patērētāju privātuma likumu 
jeb (“CCPA”) (Kalifornijas Civilkodeksa 1798.100. un turpmākie panti) un 
Likumu “Spīdēt gaismu” (Kalifornijas civilkodeksa 1798.83. pants). Ja esat 
Kalifornijas iedzīvotājs, šī sadaļa attiecas uz jums. 
 
Kalifornijas Patērētāju privātuma likums 
Papildu informācijas atklāšana, kas saistīta ar personiskās informācijas 
apokopšanu, izmantošanu, izpaušanu un pārdošanu 

Personiskās informācijas vākšana un izmantošana: Iepriekšējos 
12 mēnešos esam apkopojuši šādas personas informācijas kategorijas: IP 
adrese, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, ierīces informācija un 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati. Mēs vācam personisku informāciju biznesa 
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un komerciāliem mērķiem, kas aprakstīti iepriekšējā sadaļā “Informācijas 
izmantošana”. 

Personiskās informācijas izpaušana: mēs varam kopīgot jūsu personisko 
informāciju ar trešajām pusēm, kā aprakstīts iepriekš sadaļā “Informācijas 
kopīgošana”. Iepriekšējo 12 mēnešu laikā mēs esam atklājuši šādas personas 
informācijas kategorijas uzņēmējdarbības vai komerciāliem nolūkiem: 
IP adrese, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, ierīces informācija 
un ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati. 

Personiskās informācijas pārdošana: Kalifornijas tiesību aktos ir noteikts, 
ka mums ir jānodrošina pārskatāmība par personas informāciju, ko 
“pārdodam”, kas CCPA izpratnē nozīmē scenārijus, kuros personas 
informācija tiek kopīgota ar 6sense apmaiņā pret vērtīgu atlīdzību. 
Iepriekšējo 12 mēnešu laikā esam “pārdevuši” šādu kategoriju personas 
informāciju atkarībā no tā, kā tiek interpretēts CCPA: IP adrese.  Kalifornijas 
patērētājiem, kas vecāki par 16 gadiem, ir tiesības jebkurā laikā atteikties no 
šīs pārdošanas. Mēs apzināti nepārdodam personisku informāciju par 
patērētājiem, kas jaunāki par 16 gadiem. Lūdzu, apmeklējiet mūsu lapu “Do 
Not Sell My Info”, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs pārdodam informāciju, 
un iesniegtu atteikšanās pieprasījumu. 

Jūsu patērētāju tiesības 

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, jums ir tiesības (1) pieprasīt vairāk 
informācijas par kategorijām un konkrētām personas informācijas daļām, ko 
esam apkopojuši, pārdevuši un izpauduši uzņēmējdarbības nolūkos pēdējo 
12 mēnešu laikā, (2) dzēst jūsu personas informāciju un (3) atteikties no 
savas personas informācijas pārdošanas, ja piemērojams, un (4) būt brīvam 
no diskriminācijas saistībā ar savu tiesību īstenošanu saskaņā ar CCPA. Šos 
pieprasījumus varat izteikt zvanot pa tālr. (888) 674-1158 vai sūtot e-
pastu privacy@firstup.io. Lai atteiktos no pārdošanas, varat arī apmeklēt 
mūsu lapu “Do Not Sell My Info”. Mēs pārbaudīsim jūsu pieprasījumu, 
nosūtot jums e-pasta ziņojumu, lai apstiprinātu detaļas, kas nepieciešamas, lai 
novērstu jūsu informācijas apstrādi.  Lai izraudzītos pilnvarotu pārstāvi šo 
tiesību izmantošanai jūsu vārdā, lūdzu, zvaniet mums pa tālr. (888) 674-1158 
vai sūtot e-pastu uz email us, lai pārbaudītu jūsu pieprasījumu. 

 
 
Spīdināt gaismu 

Kalifornijas likumi ļauj Kalifornijas iedzīvotājiem pieprasīt konkrētu 
informāciju par to, kā viņu informācija tiek izplatīta ar trešām personām tiešā 
mārketinga nolūkos.  Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs un vēlaties iesniegt šādu 
pieprasījumu, lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot pa tālr. (888) 674-1158 vai 
sūtot e-pastu uz privacy@firstup.io. 
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Sazinieties ar 
mums 

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar 
mums: ASV un citās vietās ārpus ES: 

Firstup Inc. 
123 Mission St, 25th Floor 
San Francisco, California 94105 
e-pasta adrese: privacy@firstup.io 

Tālr. nr: 844.975.2533 

ES: 

Firstup UK Limited 
New Penderel House, 4th Floor 
283-288 High Holborn, 
London WC1V 7HP 
Apvientā Karaliste 
e-pasta adrese: privacy@firstup.io 

 

mailto:privacy@firstup.io
mailto:privacy@firstup.io

	Jūsu privātums ir svarīgs
	Firstup neapkopo, nesaglabā un nedalās ar datiem par konkrētu lietotāju vai ierīci (tostarp IP adresēm un lietotāja identifikatoriem) vietnēs vai lietotnēs, kas nepieder Firstup.


