
INFORMATĪVAIS DOKUMENTS PAR FURLA PRIVĀTUMA POLITIKU 

Šis informatīvais dokuments par privātuma politiku paskaidro, kā Furla S.p.A., saskaņā ar Itālijas 
likumdošanu dibināta uzņēmējsabiedrība ar juridisko adresi Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di 
Savena (BO) Itālija ("Furla"), apstrādā jūsu datus atbilstoši Eiropas Regulai 2016/679 ("VDAR") un 
jūsu valstī, teritorijā vai pašvaldībā spēkā esošo datu aizsardzības likumu (kopā ar VDAR, "Privātuma 
likumi").  
 
Mēs uzskatām, ka jūsu personas datu aizsardzība ir mūsu uzņēmuma fundamentāla vērtība, un vēlamies 
sniegt jums visu pieejamo informāciju, lai jūs varētu kontrolēt savu personas datu lietošanu un, ja 
nepieciešams, sniegt savu piekrišanu Furla veiktajai apstrādei skaidrā un motivētā veidā. 

a) KAD TIEK IEVĀKTI PERSONAS DATI?  

Jūsu personas dati var tikt ievākti šādos gadījumos:  
 

(1) ja vēlaties piedalīties Furla klientu uzticības programmā ("Programma My Furla") un kļūt par 
reģistrētu klientu ("My Furla klients");  

(2) ja iegādājaties Furla produktus vai pakalpojumus kā My Furla klients kādā no pārdošanas 
punktiem, kas piedalās Programmā My Furla jebkurā pasaules vietā (skatiet iesaistīto valstu 
sarakstu), vai ja apmeklējat un/vai iepērkaties kādā no Furla tīmekļa vietnēm, vai izmantojat 
Furla lietotni vai jebkādu citu tiešsaistes vai sociālo tīklu kanālu, kas saistīts ar Furla 
("Tiešsaistes kanāli"); vai  

(3) Furla organizēto sekmēšanas kampaņu ietvaros (piemēram, spēļu vai prēmiju ietvaros).  

b) KURŠ IR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS?  

Furla S.p.A., juridiskā adrese Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Itālija, apstrādās jūsu 
personas datus kā datu pārzinis, lai pārvaldītu:  

(1) jūsu dalību Programmā My Furla, lai reģistrētu jūs kā My Furla klientu un garantētu jūsu profila 
drošību pēc reģistrācijas (“My Furla klienta reģistrācija”);  

(2) jebkādus pakalpojumus un/vai akcijas, kas pieejamas tikai My Furla klientiem jebkurā pasaules 
vietā (piemēram, dalība spēlēs vai prēmiju konkursos), tostarp informācijas nosūtīšanu ar mērķi 
jūs informēt par attiecīgajiem pakalpojumiem un akcijām (“My Furla klientiem paredzētie 
pakalpojumi un akcijas”);  

(3) klientu mijiedarbību ar mūsu sociālo tīklu lapām (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ecc.) 
(“Sociālā mijiedarbība”); 

(4) “Tirgvedības” un “Profilēšanas” aktivitātes.  
 
Saistībā ar Furla produktu pirkšanu, tostarp jebkādu saistīto pakalpojumu, piemēram, piegādes, “gift 
message/gift wrapping” (dāvanu iesaiņošanas) pakalpojumu, piegādes veikalā pakalpojumu, 
atpakaļnodoto preču pārvaldības pakalpojumu, palīdzības klientiem un pēcpārdošanas atbalsta 
pakalpojumu sniegšanu (visi kopā “Pārdošanas pakalpojumi”), jūsu personas datus apstrādās šādi 
neatkarīgi datu pārziņi:  
 

Furla S.p.A. ➢ pirkumiem, kas tiek veikti Furla pārdošanas 
punktos Itālijā vai  

➢ pirkumiem, kas tiek veikti, izmantojot kādu 
no Tiešsaistes kanāliem, kas pieejami ES 
valstīs 

Jebkura vietējā Furla filiāle (skatiet 
Programmā My Furla iesaistīto vietējo filiāļu 
sarakstu zemāk)  
 
Furla grupas filiāļu, kas lokālajā līmenī īsteno pārdošanas 
darbību, informatīvie privātuma dokumenti ir pieejami šeit: 

✓ Furla Giappone (Japāna) 

➢ pirkumiem, kas tiek veikti kādā no 
saistītajiem Furla pārdošanas punktiem, kas 
piedalās Programmā My Furla, un neatrodas 
Itālijā, vai  

➢ pirkumiem, kas tiek veikti, izmantojot kādu 
no Tiešsaistes kanāliem, kas pieejami valstīs, 



[https://www.furla.com/jp/en/privacy-

jp/?force=true]  

✓ Furla USA (ASV) 

[https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-

us/?force=true] 

✓ Furla Australia (Austrālija) 

https://www.furla.com/au/en/privacy-

au/?force=true 

✓ Furla Nuova Zelanda (Jaunzēlande) 

https://www.furla.com/nz/en/privacy-

nz/?force=true 
 Furla Canada (Kanāda) 

https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html 
 
Furla filiālēm ES un Šveicē šos dokumentus var pieprasīt 
veikalā pirkuma brīdī. 
  

kas nav ES dalībvalstis 

Jebkurš vietējais Furla partneris (skatiet 
Programmā My Furla iesaistīto vietējo partneru 
sarakstu zemāk)  
 
Informatīvos privātuma dokumentus katram vietējam Furla 
partnerim iespējams pieprasīt veikalā pirkuma brīdī.  

➢ pirkumiem, kas tiek veikti kādā no vietējo 
partneru, kas piedalās Programmā My Furla, 
pārdošanas punktiem. 

 

c) KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCĀM, KĀDIEM MĒRĶIEM UN UZ KĀDA JURIDISKA PAMATA 

TIEK VEIKTA TO APSTRĀDE? 

Furla var apstrādāt jūsu personas datus - kurus jūs brīvprātīgi sniedzat - šādiem mērķiem un uz šāda 
juridiska pamata: 

Personas datu kategorija Mērķis  Juridiskais pamats 

vārds, dzimšanas datums, 
nodokļu maksātāja kods, adrese, 
telefona numurs, e-pasta adrese, 
dati saistībā ar hobijiem, darbu, 
interesēm, pirkuma dati (piem., 
iegādātie produkti, pirkuma vieta, 
datums un laiks, piegādes dati), 
parādītie produkti 

(1) izpildīt Furla likumā noteiktos 
pienākumus piemēram, pienākumus 
saistībā ar produktu atbildību vai 
garantiju un citus pienākumus, kas 
izriet no iestāžu pieprasījumiem vai 
norādēm, piemēram, krāpšanas vai 
strīdu gadījumā (“Likumiskie 
pienākumi”) 

Furla noteikta 
likumiska pienākuma 
izpilde (VDAR 6. 
panta. 1. paragrāfa c) 
punkts) 

 

vārds, dzimums (fakultatīvs un 
tikai reģistrētajiem klientiem), 
dzimšanas datums, adrese, 
telefona numurs, e-pasta adrese  

 

 

 

(2) lai jūs reģistrētu kā My Furla 
klientu, dodot iespēju visā pasaulē 
izmantot reģistrētajiem klientiem 
ekskluzīvos piedāvājumus un 
pakalpojumus (pēc reģistrācijas jūs 
saņemsiet apstiprinājuma e-pasta 
vēstuli), un lai garantētu jūsu profila 
drošību pēc reģistrācijas (“My Furla 
klienta reģistrācija”) 

datu subjekta 
noslēgta līguma 
izpilde vai pirms 
līguma noteikto 
pasākumu izpilde pēc 
datu subjekta lūguma 
(VDAR 6. panta 1. 
paragrāfa 2) punkts) 

vārds, dzimšanas datums (tikai 
reģistrētajiem klientiem), nodokļu 
maksātāja kods, adrese, telefona 
numurs, e-pasta adrese, pirkuma 
dati (piem., iegādātie produkti, 
pirkuma vieta, datums un laiks, 
piegādes dati 

(3) lai izpildītu pienākumus, kas cieši 
saistīti ar Furla produkta pirkumu un 
ar jebkādiem saistītiem 
pakalpojumiem, piemēram: piegādi, 
“gift message/gift wrapping” (dāvanu 
iesaiņošanu), piegādi veikalā, 
atpakaļatdoto preču pārvaldību, 
palīdzību klientiem un pēcpārdošanas 

datu subjekta 
noslēgta līguma 
izpilde vai pirms 
līguma noteikto 
pasākumu izpilde pēc 
datu subjekta lūguma 
(VDAR 6. panta 1. 
paragrāfa 2) punkts) 

https://www.furla.com/jp/en/privacy-jp/?force=true
https://www.furla.com/jp/en/privacy-jp/?force=true
https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-us/?force=true
https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-us/?force=true
https://www.furla.com/au/en/privacy-au/?force=true
https://www.furla.com/au/en/privacy-au/?force=true
https://www.furla.com/nz/en/privacy-nz/?force=true
https://www.furla.com/nz/en/privacy-nz/?force=true
https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html


atbalstu (“Pārdošanas 
pakalpojumi”)  

vārds, adrese, telefona numurs, e-
pasta adrese 

(4) lai garantētu piekļuvi ekskluzīviem 
pakalpojumiem un akcijām, kas 
pieejamas tikai My Furla klientiem visā 
pasaulē (piemēram, spēlēm un prēmiju 
konkursiem) , tostarp informācijas 
nosūtīšana, informējot par šādiem 
pakalpojumiem un akcijām 
(“Pakalpojumi un akcijas My Furla 
klientiem”);  

 

datu subjekta 
noslēgta līguma 
izpilde vai pirms 
līguma noteikto 
pasākumu izpilde pēc 
datu subjekta lūguma 
(VDAR 6. panta 1. 
paragrāfa 2) punkts) 

vārds, dzimšanas datums, 
dzimums (tikai reģistrētajiem 
klientiem), adrese, telefona 
numurs, e-pasta adrese, 
navigācijas dati un produkti, kas 
parādīti Tiešsaistes kanālos  

(5) “Tirgvedības aktivitātes”: 

5a. lai veiktu tirgus izpēti, statistisko 
analīzi vai citus pētījumus ar mērķi 
uzlabot mūsu produktus un 
pakalpojumus un novērtēt klientu 
apmierinātības līmeni 

5b. lai realizētu sekmēšanas kampaņas 
un nosūtītu piedāvājumus un 
komerciālo informāciju, kas saistīta ar 
Furla subjektiem (Furla SPA un tās 
filiāles) un Furla produktiem un 
pakalpojumiem, izmantojot norādītos 
kanālus: pastu, e-pastu, telefonu, 
īsziņas vai sociālos tīklus, arī 
izmantojot automātiskus līdzekļus 
(piemēram, jūs varat izvēlēties saņemt 
biļetenu, lai uzzinātu jaunākās ziņas 
par Furla produktiem un 
pakalpojumiem un atklātu pasākumus, 
konkursus, demonstrācijas un klientu 
uzticības programmas, kuras organizē 
Furla) 

Šāda veida informācija ir saistīta ar 
modes produktiem un pakalpojumiem, 
luksusa precēm un līdzīgām lietām. Ja 
vēlaties saņemt tirgvedības 
informāciju, tikai izmantojot 
tradicionālos līdzekļus (piemēram, pa 
pastu vai ar neautomatizētu telefona 
zvanu palīdzību), aicinām to norādīt, 
sūtot vēstuli uz šo adresi: 
privacy@furla.com  

5c. lai nosūtītu e-pasta vēstules vai 
īsziņas, kuru mērķis ir uzlabot jūsu 
iepirkšanās procesu mūsu Tiešsaistes 
kanālos, balstoties uz jūsu vajadzībām, 
vai lai atgādinātu par nepabeigtu 
pirkumu 

jūsu piekrišana datu 
apstrādei minētajiem 
mērķiem (VDAR 6. 
panta 1. paragrāfa a) 
punkts) 

mailto:privacy@XXX.com


5d. lai nosūtītu - arī gadījumā, ja jūs 
neinteresē reģistrācija Programmā My 
Furla - mūsu biļetenu pa e-pastu, kā 
arī nosūtītu informāciju, kuras mērķis 
ir palīdzēt jums uzlabot iepirkšanās 
procesu mūsu Tiešsaistes kanālos, 
balstoties uz jūsu vajadzībām, vai lai 
atgādinātu par nepabeigtu pirkumu 

 

vārds, dzimšanas datums, 
dzimums (tikai reģistrētajiem 
klientiem), adrese, dati, kas saistīti 
ar hobijiem, darbu, interesēm, 
pirkuma datiem (piem., iegādātie 
produkti, pirkuma vieta, datums 
un laiks, piegādes dati), parādītie 
produkti 

(6) lai analizētu jūsu iepirkšanās 
ieradumus Furla pārdošanas kanālos 
(veikalā vai Tiešsaistes kanālos), 
piemēram, saistībā ar nopirktajiem 
produktiem, parādītajiem produktiem, 
veikaliem, kuros veikti pirkumi, ar 
mērķi sniegt jums personalizētus 
piedāvājumus, kas atbilst jūsu 
interesēm (“Profilēšana”) 

 

jūsu piekrišana datu 
apstrādei minētajiem 
mērķiem (VDAR 6. 
panta 1. paragrāfa a) 
punkts) 

Furla turklāt var apstrādāt jūsu personas datus, kas saistīti ar jūsu veiktās tiešsaistes navigācijas 
hronoloģiju un ievākti laikā, kamēr jūs apmeklējāt mūsu tīmekļa lapu vai kamēr jūs veicāt Sociālo 
mijiedarbību (neatkarīgi no tā, vai esat reģistrēts klients vai nē), izmantojot izsekošanas tehnoloģijas, 
piemēram, sīkfailus (informāciju par datu ievākšanu, izmantojot sīkfailus, skatiet mūsu Informatīvajā 

dokumentā par sīkfailiem [https://www.furla.com/lv/en/cookie-eu/]). 

c) 1. Dati, kas iegūti no trešajām personām. 
Šajā sadaļā mēs sniedzam informāciju par datiem, kas nav ievākti no datu subjekta, kurus jūs, iespējams, 
sniedzat saistībā ar veikto mūsu produkta vai pakalpojuma pieprasījumu (piemēram, “gift message/gift 
wrapping” (dāvanu iesaiņošanas) pakalpojuma ietvaros). 

Saskaņā ar VDAR 14. pantu, ja personas dati nav iegūti tieši no datu subjekta (piemēram, personas dati 
par jūsu dāvanas sūtījuma un/vai apsveikuma saņēmēju, par kuru jūs varētu sniegt informāciju, lai 
varētu izmantot attiecīgo pakalpojumu), tiks uzskatīts, ka informatīvais dokuments šai personai ir 
sniegts ar jūsu starpniecību; šādā gadījumā jūs apņematies savam ģimenes loceklim, draugam vai citam 
datu subjektam - pakalpojuma saņēmējam - iesniegt šī informatīvā dokumenta kopiju vai arī saiti, kas 
ļauj piekļūt tās tiešsaistes versijai, un, jebkurā gadījumā, apņematies informēt šo personu par būtisko šī 
informatīvā dokumenta saturu.  

d) KĀ TIEK APSTRĀDĀTI UN KĀ TIEK AIZSARGĀTI JŪSU PERSONAS DATI?   

Jūsu personas dati var tikt apstrādāti elektroniski vai papīra formātā. Furla izmantos piemērotus 
līdzekļus, lai garantētu, ka jūsu informācija tiek aizsargāta un izmantota tikai mērķiem, kas norādīti šajā 
privātuma informatīvajā dokumentā (un nekādiem citiem mērķiem), un ka jūs šo informāciju varat pēc 
pieprasījuma caurskatīt vai labot. 

Furla izmanto piemērotus organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus, lai aizsargātu 
Furla kontrolēto personīgo informāciju no pazaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai mainīšanas. 
Tomēr nav iespējams par 100% garantēt datu pārraidīšanas drošību internetā vai datu arhivēšanas 
sistēmas drošību, tādēļ nepārsūtiet konfidenciālu informāciju pa e-pastu. Pats lietotājs uzņemas 
atbildību par savu paroļu un attiecīgo mūsu tiešsaistes resursu piekļuves kodu aizsargāšanu. 

https://www.furla.com/lv/en/cookie-eu/


e) UZ KĀDU LAIKA PERIODU MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?  

Jūsu personas dati, kuri tiek ievākti, lai izpildītu likuma noteiktu pienākumu vai izpildītu līgumu, tiks 
uzglabāti uz periodu, kas nepārsniedz šim mērķim noteikto periodu un, jebkurā gadījumā, nepārsniedz 
10 gadus kopš līguma izbeigšanas brīža (piemēram, pēc jūsu veiktas My Furla klienta reģistrācijas 
izbeigšanas), un pēc šī perioda beigām šie dati tiks iznīcināti vai padarīti nelietojami vai padarīti anonīmi.  

Jūsu personas dati, kuri tiek ievākti tirgvedības un profilēšanas mērķiem, var tikt uzglabāti uz 7 gadu 
periodu (kā to atļauj Personas datu aizsardzības garantēšanas iestāde), un pēc šī perioda beigām šie dati 
tiks iznīcināti vai padarīti nelietojami vai padarīti anonīmi.  

f) VAI IR OBLIGĀTI JĀSNIEDZ PERSONAS DATI, UN KĀDAS IR IESPĒJAMĀS ŠO DATU NESNIEGŠANAS 

SEKAS? 

Ir nepieciešams sniegt personas datus mērķiem, kas norādīti punktā c) (1) (likumā noteiktie pienākumi), 
(2) (My Furla klienta reģistrācija), (3) (Pārdošanas pakalpojumi) un (4) (Pakalpojumi un akcijas My Furla 
klientiem). Ja nevēlaties, lai Furla apstrādātu jūsu datus šiem mērķiem, Furla respektēs šo izvēli. Tomēr 
tādā gadījumā nebūs iespējams jūs reģistrēt kā My Furla klientu, un jums nebūs iespējams izmantot 
ekskluzīvos Furla pakalpojumus un akcijas, kas paredzētas tikai reģistrētajiem klientiem. 

Savukārt datu sniegšana mērķiem, kas norādīti punktā c) (5) (tirgvedības mērķiem) un (6) (profilēšanas 
mērķiem), nav obligāta. Jūsu datu nesniegšana šiem mērķiem neizraisīs jums nekādas negatīvas sekas. Ja 
piekrītat, ka Furla var apstrādāt jūsu personas datus minētajiem mērķiem, jūs varat jebkurā laikā atsaukt 
savu piekrišanu, nosūtot e-pasta vēstuli uz: privacy@furla.com.  

g) KĀ MĒS KOPLIETOJAM IEVĀKTOS PERSONAS DATUS, KĀ FUNKCIONĒ MŪSU GLOBĀLIE 

PAKALPOJUMI UN AR KĀDIEM SUBJEKTIEM ĀRPUS EEZ VAR TIKT KOPLIETOTI JŪSU PERSONAS 

DATI?  

  
Furla neizplatīs jūsu personas datus.  

Ja jūs reģistrējaties kā My Furla klients un piekrītat jūsu personas datu apstrādei tirgvedības vai 
profilēšanas mērķiem, jūsu personas dati (kas sniegti reģistrācijas fāzē vai pirkuma laikā - piemēram, 
vārds, dzimšanas datums (tikai reģistrētiem klientiem), adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, dati, kas 
saistīti ar hobijiem, darbu, interesēm, pirkuma dati, iegādātie produkti, pirkuma vieta, datums un laiks, 
piegādes dati, parādītie produkti) tiks ievietoti Furla CRM datu bāzē, kas būs pieejama Furla vietējām 
filiālēm un partneriem, kas piedalās Programmā My Furla, un kuri rīkojas kā datu apstrādātāji, lai veiktu 
datu apstrādi pārziņa Furla uzdevumā.  

Tādā veidā Furla koplieto savus datus ar Furla tīkla uzņēmējsabiedrībām, gan jūsu valsts iekšienē, gan 
ārpus tās, un gan EEZ (kur Furla atrodas) iekšpusē, gan ārpusē, ņemot vērā, ka Programma My Furla 
tiek pārvaldīta un tiek piedāvāta klientiem visā pasaulē. Jo īpaši jānorāda, ka jūsu dati kļūs automātiski 
pieejami visiem Furla pārdošanas darbiniekiem, lokālo pārdošanas punktu darbiniekiem (piemēram, 
apmeklējot Furla veikalu citā valstī, personīgā informācija būs pieejama arī šajā veikalā).  

Furla tīkla uzņēmējsabiedrības ietver galveno grupas uzņēmējsabiedrību, Furla filiāles, kā arī partnerus, 
piemēram, partneru veikalus vai franšīzes partnerus. Zemāk atradīsiet šo sabiedrību sarakstu [ievietot saiti 
uz lapas beigām], tomēr laiku pa laikam pārliecinieties, vai šajā sarakstā nav iekļauti jauni locekļi. 

Ja jūsu personas dati tiek nosūtīti uz valsti, kas nav jūsu rezidences valsts, vai uz valstīm ārpus EEZ 
Programmas My Furla ietvaros, jūsu dati tiks aizsargāti, izmantojot piemērotas drošības sistēmas, kas 
tiek nepārtraukti atjauninātas un uzturētas atbilstoši spēkā esošajiem Privātuma likumiem (piemēram, 
pašreiz ir spēkā specifiskas vienošanās par datu apstrādi, un ārpus-ES datu apstrādātāji ir parakstījuši ES 
Komisijas apstiprinātās līgumu standartklauzulas). Ir iespējams pieprasīt ES līgumu standartklauzulu 
kopiju, nosūtot e-pasta vēstuli uz šo adresi: privacy@furla.com. 

mailto:privacy@furla.com
mailto:privacy@XXX.com


Atkarībā no specifiskā pakalpojuma, Furla var koplietot jūsu personas datus (kas sniegti reģistrācijas 
laikā vai pirkuma laikā - piemēram, piemēram, vārds, dzimšanas datums (tikai reģistrētiem klientiem), 
adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, dati, kas saistīti ar hobijiem, darbu, interesēm, pirkuma dati - 
iegādātie produkti, pirkuma vieta, datums un laiks, piegādes dati - parādītie produkti) ar specializētu 
uzņēmumu, kuram Furla kā datu apstrādātājam uztic tehniska un organizatoriska rakstura funkcijas, kas 
nepieciešamas klientu attiecību veidošanai. To starpā ir uzņēmumi, kas sniedz palīdzības, maksājumu, 
piegādes vai deponēšanas pakalpojumus produktu iegādei, vai dokumentāciju, kas saistīta ar klientu 
attiecību veidošanu, kā arī uzņēmumi, kas novērtē pakalpojumu kvalitāti un klientu apmierinātību, vai 
Furla uzdevumā veic tirgvedību un profilēšanu, arī lokālā mērogā, tostarp veicinošo tirgvedību (“re-
targeting”).  

Datus, kurus jūs sniedzat tiešsaistes pirkumiem, kā arī jūsu kredītkartes datus apstrādās tikai ārējie 
piegādātāji, kuri rīkojas kā Furla datu apstrādātāji.  

Jūsu personas dati netiks nodoti ārpus EEZ. Ja kļūst nepieciešams nodot jūsu datus ārpus EEZ, mēs 
īstenosim piemērotus pasākumus, lai garantētu, ka jūsu personas dati tiek atbilstoši aizsargāti. Šo 
uzņēmumu sarakstu varat saņemt Furla galvenajā birojā, vai nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: 
privacy@furla.com 

h) AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESU, TOSTARP PROFILĒŠANAS, PASTĀVĒŠANA  

Furla var apstrādāt jūsu personas datus, izmantojot automātiskus lēmumu pieņemšanas rīkus. Zemāk 

tabulā aprakstīta izmantotā loģika, šīs apstrādes būtība un prognozējamās sekas.  

Izmantotā loģika un apstrādes apraksts 

− izmantotā loģika: parādītie produkti, 
pirkuma dati un biežums tiek ņemti vērā, lai 
izveidotu klientu grupas (meklētāji, fani, 
klasiskie, lietpratēji un elites klienti). Atkarībā 
no grupas klientiem tiks nosūtīti profilēti 
tirgvedības paziņojumi, reklamējot Furla 
produktus, kas tiek pārdoti par noteiktu cenu;  

− apstrādātā informācija: vārds, dzimšanas 
datums, adrese, dati, kas saistīti ar hobijiem, 
darbu, interesēm, pirkuma dati (piem., 
iegādātie produkti, pirkuma vieta, datums un 
laiks, piegādes dati), parādītie produkti; 

− informācijas avots: lūdzot piekrišanu 
profilētajām personām, Furla apstrādā datus, 
kas sniegti reģistrācijas laikā, datus, kas tiek 
sniegti, kad tiek izmantoti Tiešsaistes kanāli 
un kad reģistrētie klienti pērk produktus; 

− kādā veidā sniegtā informācija ietekmē 
lēmumu: profilēšana ir balstīta tikai uz 
sniegtajiem datiem, līdz ar to tā ir pilnībā no 
tiem atkarīga; 

− pasākumi iespējamo risku mazināšanai: ir 
veikts specifisks DPIA (datu aizsardzības 
ietekmes novērtējums) attiecībā uz 
profilēšanas aktivitāti, garantējot tās 
objektīvumu, efektīvumu un kaitīgu seku 
neesamību, jūs varat pieprasīt šī novērtējuma 
kopsavilkumu, nosūtot vēstuli uz šādu e-pasta 
adresi: privacy@furla.com  

Apstrādes nozīme un prognozējamās 
apstrādes sekas 

Tiešsaistes kanālu apmeklējumi un reģistrēto 
klientu iepirkumu ieradumi noteiks to, kādus 
produktus Furla jums reklamēs. 
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Tādēļ, ja jūs apskatāt vai pērkat produktus, kas: 

− ir lētāki par parasti apskatītajiem vai 
pirktajiem produktiem (vai ja to rādīšana vai 
pirkšana ir biežāka), tad jūs saņemsiet 
reklāmas paziņojumus par līdzīgiem 
produktiem;  

− ir dārgāki par parasti apskatītajiem vai 
pirktajiem produktiem (vai ja to rādīšana vai 
pirkšana ir retāka), tad jūs saņemsiet reklāmas 
paziņojumus par līdzīgiem produktiem.  

i) JŪSU PRIVĀTUMA TIESĪBAS 

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai pastāv personas dati, kas saistīti ar jums, un pieprasīt 
Furla piekļuvi vai iespēju labot vai dzēst personas datus, vai pieprasīt ierobežot attiecīgo apstrādi, vai 
iebilst pret datu apstrādi, kā arī datu pārnešanas tiesības.  

Attiecībā uz personas datu apstrādi tirgvedības mērķiem, jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret jūsu 
personas datu apstrādi šādiem tirgvedības mērķiem, tostarp profilēšanu, ja tā ir saistīta ar tiešo 
tirgvedību (VDAR 21. panta 2. paragrāfs). 

Attiecībā uz personas datu apstrādi profilēšanas mērķiem, jums ir tiesības pieprasīt cilvēka līdzdalību no 
Furla puses, paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu (VDAR 22. panta 3. paragrāfs). 

Jūsu adresi var izmantot, lai nosūtītu reklāmas paziņojumus par Furla produktiem vai pakalpojumiem, 
kas ir līdzīgi tiem, kurus jūs jau izmantojat. Jūs varat jebkurā brīdī - gan pašā sākumā, gan saņemot 
paziņojumus - iebilst pret jūsu adreses izmantošanu šiem mērķiem, kā arī iebilst pret šādu personas datu 
apstrādi, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi: privacy@furla.com. 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības garantēšanas iestādei un/vai citai 
kompetentai pārraudzības iestādei, ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj Privātuma 
likumus. 

Lai izmantotu šīs tiesības, jūs varat sazināties ar Furla, nosūtot pieprasījumu uz šo e-pasta adresi: 
privacy@furla.com.  

Ja jums ir jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi un jūsu tiesību izmantošanu VDAR 
izpratnē, jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, EUCS Srls Unipersonale, Piazzale Mazzini 
64, 35137 Padova, Italia, Dr. Eric Falzone, e-pasts: dpo@furla.com.  

j) DATU KOPLIETOŠANAS SISTĒMA (JAPĀŅU KLIENTIEM) 

 
A. Ja jūs piekrītat, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti tirgvedības un profilēšanas mērķiem, tad jūsu 

personas dati tiks pievienoti Furla datu bāzei. Furla koplieto savus datus ar Furla grupas 
uzņēmumiem un Furla partneriem, padarot savus datus automātiski pieejamus visiem Furla 
pārdošanas darbiniekiem, kas strādā pārdošanas punktos jebkurā pasaules vietā. Furla grupas 
sabiedrības ietver galveno grupas sabiedrību un Furla filiāles. Furla partneri apzīmē partneru 
veikalus vai franšīzes partnerus Furla tīkla ietvaros. Furla grupas sabiedrību un Furla partneru 
sarakstu varat atrast šeit/zemāk [ievietot saiti uz lapas beigām].  

 
B. Furla koplieto personas datus, kurus jūs sniedzat reģistrācijas laikā (piemēram, vārds, uzvārds, 

adrese, pilsēta, pasta indekss, telefona numurs, e-pasta adrese, dzimšanas datums, profesija, u.c.), 
jūsu pirkuma datus (tostarp pirkuma vietu, datumu un laiku, piegādes datus, produkta datus un 
maksājuma datus), datus par veiktajiem mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumiem (piemēram, par 
parādītajiem produktiem) un jūsu datus, kas saistīti ar jūsu hobijiem, darbu un interesēm. 
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C. Pakalpojumu sniegšanas mērķiem Furla var koplietot augstāk minētos datus (skat. iepriekšējo 
punktu) ar Furla grupas sabiedrībām, Furla partneriem un specializētiem uzņēmumiem, kuriem 
Furla, kā datu apstrādātājiem, uztic tehniska un organizatoriska rakstura uzdevumus, kas 
nepieciešami klientu attiecību veidošanai. To starpā ir uzņēmumi, kas sniedz arhivēšanas 
pakalpojumus dokumentācijai, kas saistīta ar klientu attiecību veidošanu, kā arī uzņēmumi, kas 
novērtē pakalpojumu kvalitāti un klientu apmierinātību, vai Furla uzdevumā veic tirgvedību un 
profilēšanu, arī lokālā mērogā. Šo uzņēmumu sarakstu varat saņemt galvenajā Furla birojā, vai arī 
varat to pieprasīt, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi: privacy@furla.com. 

 
D. Furla var apstrādāt un koplietot datus, kas sniegti, izmantojot lietotni, mērķiem, kas aprakstīti 

punktā c). 2 (My Furla klienta reģistrācijai, lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti katru reizi, 
kad tie apmeklē Furla veikalu jebkurā pasaules vietā); c) .5 (tirgvedības aktivitātes); un c) .6 
(profilēšanas mērķi: nosūtīt komerciālo informāciju, kas pielāgota lietotāju interesēm). 

 
E. Furla S.p.A. ir datu pārzinis un persona, kurai uzticēta personas datu pārvaldība.  

 

K)    DATU KOPLIETOŠANASSISTĒMA (AUSTRĀLIJAS KLIENTIEM) 

Ja Klients dzīvo Austrālijā, tam ir tiesības pieprasīt piekļūt saviem personas datiem, kas atrodas 

Furla īpašumā, atbilstoši Privacy Act 1988 (Cth), kā arī pieprasīt, lai tā personas dati tiktu laboti, 

tostarp kļūdu gadījumā. Ja klients vēlas pieprasīt personas datu piekļuvi vai labošanu, tam jāsazinās 

ar Furla, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta iepriekšējā sadaļā (i). Furla atbildēs uz Klienta 

personas datu piekļuves vai labošanas pieprasījumu saprātīgā laika periodā no pieprasījuma 

saņemšanas brīža. Piekļuve personas datiem tiks sniegta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, un 

uz to var attiekties izņēmumi, kas noteikti minētajos likumos.  

Ja Klients uzskata, ka Furla ir pārkāpusi šī informatīvā privātuma dokumenta nosacījumus vai citādi 

pārkāpusi Klienta privātumu, Klients var rakstīt Furla vēstuli, izklāstot savu prasību, izmantojot 

kontaktinformāciju, kas norādīta iepriekšējā sadaļā (i). Furla nopietni attiecas pret visām prasībām, 

kas saistītas ar privātumu, un centīsies atrisināt iespējamās problēmas savlaicīgi un korekti. Ja 

Klientu neapmierina saņemtā atbilde, Klientam ir tiesības iesniegt oficiālu prasību Austrālijas 

Informācijas komisāram. 

L)  DATU KOPLIETOŠANAS SISTĒMA (KANĀDAS KLIENTIEM) 

Ja dzīvojat Kanādā, jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas atrodas Furla 

īpašumā, un tiesības pieprasīt to labošanu (tostarp iespējamo kļūdu labošanu). Ja vēlaties pieprasīt 

piekļuvi saviem personas datiem vai to labošanu, lūdzam sazināties ar Furla datu aizsardzības 

speciālistu Milānā, Via San Raffaele n. 5, izmantojot šo e-pasta adresi: privacy@furla.com. Uz jūsu 

pieprasījumu atbildēsim saprātīgā termiņā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Lai aizsargātu jūs no 

iespējamiem krāpnieciskiem lūgumiem piekļūt jūsu personas datiem, varam jums lūgt sniegt 

papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka subjekts, kas veicis pieprasījumu, tiešām esat jūs vai arī cita 

persona, kurai ir tiesības piekļūt jūsu personas datiem. Piemēram, mums var būt nepieciešams 

pārliecināties par jūsu identitāti, pirms sniegt piekļuvi jūsu personas datiem. Piekļuve personas 

datiem tiek sniegta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, un uz to var attiekties izņēmumi, kas 

noteikti minētajos likumos.  

Mēs paturam sev tiesības nodot visus personas datus, kas saistīti ar jums, uzņēmumu apvienošanās 

gadījumā vai gadījumā, ja mūsu uzņēmumu nopērk trešā puse.  

Mūsu ievāktie personas dati var pilnībā vai daļēji tikt nodoti vai saglabāti serveros, kas atrodas 

ārpus Kanādas teritorijas, jo īpaši Eiropas Savienībā. Likumi par datu aizsardzību ES vai citās 

valstīs, kas atrodas ārpus ES, var atšķirties no likumiem, kas ir spēkā Kanādā. Tādēļ attiecībā uz 
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jūsu datiem var tikt veikti piekļuves pieprasījumi no valdības, tiesas vai policijas puses attiecīgajā 

jurisdikcijā, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem. 

Sniedzot mums savus personas datus, jūs izprotat un skaidri pieņemat to, ka mēs varam nodot jūsu 

datus ārpus Kanādas vai jūsu dzīvesvietas jurisdikcijas. Ja jūs šādai piekrišanai nepiekrītat, aicinām 

jūs nesniegt savus personas datus. 

Mēs paturam sev tiesības jebkurā brīdī mainīt šo informatīvo privātuma dokumentu. Piekļūstot 

Furla tīmekļa vietnei vai sniedzot mums savus personas datus pēc šī dokumenta izmaiņu veikšanas, 

lietotājs piekrīt šī informatīvā privātuma dokumenta nosacījumiem kopā ar to grozījumiem. 

Aicinām periodiski pārskatīt mūsu informatīvā privātuma dokumenta tekstu, lai vienmēr skaidri 

zinātu, kādus personas datus mēs ievācam, kā mēs tos lietojam un koplietojam. 
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