eCom21 VII starptautiskā e-komercijas foruma noteikumi
Norises datums un vieta
2020. gada 5. marts
Radisson Blu Hotel Latvija
Elizabetes iela 55, LV-1013, Rīga, Latvija
Rīkotājs
SIA “eCom21” ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2012. gada 23. februārī ar
vienoto reģistrācijas numuru 40103515367, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, Latvija,
LV-1013.
Rīkotājs Vispārīgas datu aizsardzības regulas (GDPR) izpratnē ir personas datu pārzinis attiecībā uz
personas datiem, kas apstrādāti saskaņā ar zemāk aprakstīto Privātuma politiku.
E-pasts: info@ecom21.com
Tālrunis: +371 28 004843
Dalības maksa
Dalības maksa tiks norādīta Foruma mājaslapā reģistrācijas laikā.
Dalības maksa līdz 2020. gada 15. janvārim, ieskaitot, ir 250,00 EUR; PVN iekļauts cenā.
Dalības maksa pēc 2020. gada 15. janvāra ir 290,00 EUR; PVN iekļauts cenā. Dalības maksā ir
iekļauts:
●
visu Foruma sesiju apmeklējums;
●
izdales materiāli, kafijas pauzes, pusdienas, vakara programma (2020. gada 5. martā);
●
elektroniska piekļuve Foruma materiāliem (runātāju prezentācijām, video un fotogrāfijām).
Apmaksa
Pēc veiksmīgas reģistrācijas formas aizpildīšanas uz Jūsu e-pastu, kas norādīts maksājuma
informācijas sadaļā, tiks nosūtīts reģistrācijas apstiprinājums un rēķins. Maksājums jāveic 10 dienu
laikā no rēķina saņemšanas brīža.
Reģistrējot trīs vai vairāk dalībniekus, katram dalībniekam ir pieejama atlaide:
●
Dalības maksa trīs vai vairāk dalībniekiem līdz 2020. gada 16. janvārim, ieskaitot, ir 210,00
EUR par dalībnieku; PVN iekļauts cenā.
●
Dalības maksa trīs vai vairāk dalībniekiem pēc 2020. gada 16. janvāra ir 250,00 EUR par
dalībnieku; PVN iekļauts cenā.
Dalības atcelšana
Dalību var atcelt, rakstot uz: info@ecom21.com. Līdz 2020. gada 5. februārim dalības atcelšana ir
bez maksas.
Ja dalība tiek atcelta no 2020. gada 5. - 12. februārim, tad tiks piemērota atcelšanas maksa 50%
apmērā no dalības maksas.
Ja dalība tiek atcelta pēc 2020. gada 12. februāra, tad dalības maksa netiek atgriezta.
Ja reģistrēts dalībnieks kāda iemesla dēļ nevar piedalīties Forumā, viņu var aizstāt ar citu uzņēmuma
pārstāvi. Par nomaiņu iepriekš rakstiski jāvienojas ar Rīkotāju, nosūtot pieprasījumu uz
info@ecom21.com. Aizstāšanas pieteikšanas termiņš ir 2020. gada 26. februāris
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Izmaiņas Foruma programmā
Rīkotājs patur tiesības mainīt Foruma programmu vai runātāju sastāvu bez iepriekšēja brīdinājuma.
Fotografēšana un filmēšana
Informējam, ka Foruma norise un ar to saistītie pasākumi tiks filmēti un fotografēti, lai
dokumentētu pasākumus un diskusijas, popularizētu Forumu un tajā apspriestās tēmas, kā arī
informētu sabiedrību par to. Attēlus var publicēt internetā un citos plašsaziņas līdzekļos.
Ja nevēlaties tikt fotografēts vai filmēts, lūdzu, nosūtiet attiecīgu pieprasījumu uz
info@ecom21.com. Ja netiek saņemts iepriekš izteikts atteikums tikt fotografētam vai filmētam, Jūs
automātiski atļaujat Rīkotājam un tā partneriem bez atlīdzības fotografēt un/vai ierakstīt Jūsu balsi
un attēlu, un pilnībā vai daļēji izplatīt minētos fotoattēlus un/vai ierakstus trešajām personām un
koplietot tos ar sabiedrību visos tiešajos un netiešajos medijos, tostarp un jo īpaši internetā
(Rīkotāja un tā partneru tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos), kā arī visos citos reklāmas vai
mārketinga medijos, kas var tikt izmantoti informācijas sniegšanas vai reklāmas mērķiem.
Rīkotājs nav atbildīgs par fotogrāfijām un ierakstiem, ko veikušas trešās personas.
Autortiesības
Visas Foruma produktu un pakalpojumu tiesības, nosaukumi un intereses (ieskaitot visas
autortiesības, tiesības uz datubāzēm un citas intelektuālā īpašuma tiesības) pieder Rīkotājam.
Ir aizliegta jebkāda neatļauta nosaukumu, logotipu, preču zīmju vai cita ar Forumu saistītā
intelektuālā īpašuma izmantošana. Izmantošanai ir nepieciešama Rīkotāja skaidra piekrišana.
Jebkādu citu uzņēmumu vai organizāciju nosaukumi, logotipi un preču zīmes, kas parādās Rīkotāja
produktos un pakalpojumos, piemēram, tīmekļa vietnē vai mobilajā aplikācijā, ir sponsoru,
atbalstītāju un plašsaziņas līdzekļu partneru attēlojumi, un tos aizliegts izmantot trešajām personām.
Lietošanas atļauju var piešķirt tikai attiecīgais uzņēmums vai organizācija.
Dažādi
Visiem dalībniekiem pasākuma laikā jāievēro Rīkotāja personāla norādījumi. Rīkotājs ir tiesīgs
pārtraukt Jūsu dalību bez kompensācijas, ja Jūs traucējat pasākuma norisi.
Iegādājoties biļeti un/vai piedaloties Forumā, Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus un Privātuma
politiku.
Privātuma politika
Datu apstrādes
mērķis

Rīkotājs apstrādā Jūsu Personas datus (“Dati”) dažādiem mērķiem, kas
saistīti ar Jūsu dalību Rīkotāja organizētajos pasākumos. Šie mērķi ir
aprakstīti tālāk.
Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai:
- Reaģētu uz Jūsu iesniegtajiem pieprasījumiem un sazinātos ar Jums;
- Reaģētu uz Jūsu dalības pieteikumu un apstiprinātu Jūsu dalību un
apmeklējumu mūsu organizētajos pasākumos;
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- Rīkotājs caur dažādiem kanāliem varētu nosūtīt Jums dažādus jaunumus
ar reklāmas raksturu un/vai informāciju par Rīkotāja un/vai partneru
organizētajiem pasākumiem;
- Attīstītu un uzlabotu Rīkotāja sniegtos pakalpojumus;
- Popularizētu Forumu, tā tēmas un ar to saistītos pasākumus, kā arī
informētu sabiedrību;
- Nodrošinātu netraucētu Foruma un ar to saistīto pasākumu norisi, kā arī
dalībnieku mijiedarbību;
- Izpildītu līgumā noteiktās un/vai juridiskās saistības;
- Saglabātu pierādījumus par notikumiem un mijiedarbību ar dalībniekiem
un/vai citām pusēm.
Kādi personas dati
tiek apkopoti?

Pirmajā punktā noteiktajiem mērķiem Rīkotājam ir jāapkopo un
jāapstrādā šādas personas datu kategorijas:
Personas datu kategorija
Ar identitāti
Dati kas informē par Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta
saistītie dati
adresi, pasta adresi, tālruņa numuru un profilu
(pieteikuma iesniedzējs, apmeklētājs, izstādes
dalībnieks utt.), kā arī Jūsu pārstāvēto
uzņēmumu.
Ar veikto
pasūtījumu
saistītie dati

Dati, kas satur visu nepieciešamo informāciju, lai
izpildītu un pabeigtu Jūsu pasūtījumu, īpaši
informācija par izmantoto bankas maksājumu
karti (kartes īpašnieka vārds, kartes numurs,
derīguma termiņš utt.), informācija par
pasūtījumu un pasūtījuma datums, kā arī
iespējamo kumunikāciju ar pārdošanas nodaļu.
Ar maksājumu saistītie dati visos gadījumos tiek
apstrādāti
saskaņā
ar
piemērojamajiem
noteikumiem un drošības standartiem.

Dati, kas saistīti ar
pieslēgšanos
pasākuma
mobilajai
aplikācijai un tās
lietošanu

Mobilās aplikācijas lietošana ir brīvprātīga.
Lietotāju ģenerētie dati (balsošana aptaujās,
anketās; jautājumi runātājiem), kas tiek ievietoti
aplikācijā un koplietoti ar citiem reģistrētajiem
dalībniekiem caur lietotāja profilu, veido daļu
aplikācijas satura, lai nodrošinātu interaktīvu
dalību pasākumā un viedokļu apmaiņu ar citiem
lietotājiem. Lietotājs var dzīvajā koplietot arī
fotoattēlus un videoklipus, izmantojot ierīces
kameru.
Tiek apstrādāts ierīcē iestatītais datums un laiks,
lai pasākuma laikā atgādinātu lietotājam par
izvēlētajām tēmām. Rīkotājs “ECOM21”
mobilajā aplikācijā koplietos Jūsu vārdu,
uzvārdu, kontaktinformāciju un pārstāvēto
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uzņēmumu, lai citi Foruma dalībnieki varētu ar
Jums sazināties.
Dati, kas saistīti ar
Jūsu dalību
pasākumos

Dalības datums, vārds, uzvārds, kontakttālruņa
numurs, e-pasts un pārstāvētā uzņēmuma
nosaukums.

Apkopotie dati*

Iekšējai lietošanai un Foruma
demogrāfiskā profila noteikšanai.

dalībnieku

* Apkopotie dati ir dati, kuri nesatur unikālo
informāciju, kas potenciāli ļauj identificēt
klientus vai gala lietotājus. Tie ir pārveidoti vai
apvienoti, lai sniegtu vispārinātu, anonīmu
informāciju. Jūsu identitāte un personiskā
informācija apkopotajos datos būs anonīma.
Dati, kas saistīti ar
sociālo mediju
lietošanu
Jūsu foto un balss

Datu apstrādes
pamatojums

Mijiedarbība ar sociālo mediju funkcijām.

Ja Jūs esat redzams fotoattēlā vai videoierakstā,
kas uzņemts Foruma vai saistīto notikumu laikā.

Primāri Rīkotājs apstrādā datus, lai noslēgtu līgumattiecības ar dalībnieku
par dalību Forumā un nodrošinātu reģistrāciju un pašu dalību.
Balstoties uz likumīgajām Rīkotāja interesēm, dati tiek apstrādāti arī, lai
nodrošinātu netraucētu Foruma norisi un atbilstošu mijiedarbību ar
dalībniekiem un starp dalībniekiem, kā arī kontakta uzturēšanu ar
dalībniekiem gan pasākuma laikā, gan pēc tā. Rīkotājs var apstrādāt datus
arī saistībā ar savām likumīgajām interesēm pasākumu mārketinga un
reklamēšanas jomā.
Rīkotājs var apstrādāt datus, ievērojot piemērojamos tiesību aktus par
publiskiem pasākumiem.
Atsevišķos gadījumos Rīkotājs var lūgt dalībnieka konkrētu piekrišanu
savu datu apstrādei. Šādos gadījumos dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī
atsaukt savu piekrišanu, par to informējot Rīkotāju.

Jūsu personas datu
nodošana un
uzglabāšana

Jūsu datu uzglabāšanai un apstrādei Rīkotājs galvenokārt izmanto
tehnisko vidi, kas izvietota Eiropas Savienības teritorijā. Ja nepieciešams,
Rīkotājs nodrošina aizsardzības pasākumus ārpus Eiropas Savienības
pārsūtītas informācijas aizsardzībai.
Jūsu personas dati var tikt glabāti trīs (3) gadus pēc pēdējās reģistrācijas
mūsu organizētā pasākumā.
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Kā dati tiek
apkopoti?

Dati tiek apkopoti no Jums, kad Jūs, tostarp un ne tikai, aizpildāt
kontaktformu vai reģistrācijas veidlapu, veicat pasūtījumu vai sazināties
ar Rīkotāju (piemēram, e-pastā) vai pasākuma laikā runājat vai kā citādi
komunicējat ar Rīkotāju.
Dati tiek apkopoti netieši, izmantojot trešās puses, tostarp sociālos
plašsaziņas līdzekļus, kad izmantojat savu personīgo trešo pušu kontu, lai
atzīmētu vai informētu par notikumu, pieteiktos vai reģistrētos notikumam
vai kā citādi mijiedarbotos ar Rīkotāju sociālajos medijos.
Ja Jūs atsakāties sniegt pieprasītos datus, Jūsu iespēja piedalīties Forumā
var tikt ierobežota.

Jūsu datu saņēmēji

Ārējie pakalpojumu sniedzēji un ierobežots skaits viņu pilnvaroto
darbinieku, kam atļauts piekļūt Jūsu datiem saistībā ar viņiem uzticētiem
īpašiem pakalpojumiem, kas jānodrošina tikai un vienīgi Rīkotājam,
stingri ievērojot saistības, jo īpaši attiecībā uz drošību un konfidencialitāti.
Rīkotājs var pārsūtīt Jūsu datus Foruma partneriem, tehnisko un
administratīvo pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem vai konsultantiem,
valsts struktūrām.
Dati var būt pieejami arī citiem Foruma dalībniekiem, ciktāl tas
nepieciešams dalībnieku mijiedarbībai un Foruma norisei.
Rīkotājs “ECOM21” mobilajā aplikācijā koplietos Jūsu vārdu, uzvārdu,
kontaktinformāciju un pārstāvēto uzņēmumu, lai citi Foruma dalībnieki
varētu ar Jums sazināties.
Ar Jūsu piekrišanu Jūsu dati komerciālos nolūkos var tikt pārsūtīti
sponsoriem un partneriem.

Kādas ir Jūsu
tiesības?

Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārējā datu
aizsardzības regula (GDPR) un Latvijas Republikas likumdošana,
piemēram:
- tiesības pieprasīt datu labošanu, ja tie ir kļūdaini vai satur nepilnīgu
informāciju;
- tiesības piekļūt saviem datiem un/vai dzēst tos;
- tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei;
- tiesības iebilst pret datu izmantošanu vai pieprasīt to izmantošanas
ierobežošanu;
- tiesības uz datu pārnesamību;
- tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13,
Rīga, LV-1011, Latvijas Republika).
Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu,
sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu vai zvanot atbilstoši mūsu
kontaktinformācijai, kas norādīta šajos Noteikumos.

Datu drošība

Foruma Rīkotājs aizsargā dalībnieku sniegto informāciju un izmanto to
tikai saskaņā ar iepriekšminēto Privātuma politiku. Foruma tīmekļa vietne
izmanto tradicionālās drošības metodes, lai aizsargātu informāciju no
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nozaudēšanas, kropļojumiem un neatļautas izmantošanas. Visi personas
dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un privātuma
politiku.
Sīkfailu
izmantošanas
noteikumi
.

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, daži sīkfaili vienmēr ir aktīvi un tos
nevar izslēgt, ja nemaināt pārlūka iestatījumus. Mēs tos saucam par
“noteikti nepieciešamajiem sīkfailiem” (piemēram, Facebook, tērzēšanas
un YouTube sīkfaili). Mēs tos izmantojam, lai pārliecinātos, ka mūsu
digitālie pakalpojumi darbojas pareizi un atbilst auditorijas vajadzībām un
interesēm.
Mēs izmantojam arī funkcionālos, veiktspējas un reklāmas sīkfailus
(piemēram, analītikas, LinkedIn, Facebook sīkfailus), lai padarītu Jūsu
lietotāja pieredzi patīkamāku. Tos var ieslēgt un izslēgt jebkurā brīdī,
tādējādi Jūs vienmēr brīvi varat mainīt savas domas. Mēs tos izmantosim
tikai tad, ja šo sīkfailu lietošanai sniegsiet savu piekrišanu.
Ņemiet vērā, ka darbojas arī citu uzņēmumu sīkfaili. Šie “trešo pušu
sīkfaili” varētu izsekot Jūsu interneta lietošanas paradumus, ieskaitot
mūsu vietnes apmeklēšanu. Piemēram, Jūs varētu saņemt sociālo mediju
uzņēmuma sīkfailu, kad redzat iespēju kaut ko kopīgot. Jūs varat izslēgt
arī šos sīkfailus, taču ne caur mums.

Šo Noteikumu, kā arī Privātuma politikas jaunākā redakcija ir publicēta Rīkotāja tīmekļa vietnē
www.ecom21.com. Rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumu un Privātuma politikas
tekstu. Ja Rīkotājs nav norādījis citādi, jaunā Noteikumu un Privātuma politikas redakcija stājas
spēkā pēc publicēšanas tīmekļa vietnē. Lūdzu, regulāri pārbaudiet Noteikumu un Privātuma
politikas aktuālo versiju.
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