T. ROWE PRICE
PAZIŅOJUMS PAR
PRIVĀTUMU (EIROPA,
TUVIE AUSTRUMI UN
ĀFRIKA)
Atsauces uz “mūsu”, “mums”, “mēs” vai “T. Rowe Price” šajā Paziņojumā par privātumu ir atsauces uz
uzņēmuma T. Rowe Price struktūrvienībām, kuras šā Paziņojuma beigās ir norādītas kā Datu pārziņi.
Šajā Paziņojumā par privātumu ir izklāstīts, kā T. Rowe Price vāc un izmanto personas datus saistībā
ar personām ārpus T. Rowe Price (šajā Paziņojumā dēvētas kā “jūs” vai “jūsu”). Mēs varam iegūt jūsu
personas datus dažādos veidos, piemēram, saistībā ar produktu vai pakalpojumu, ko jūs iegūstat no
mums, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai kad jūs esat citas personas vai uzņēmuma pārstāvis,
piemēram, kad jūs esat tāda uzņēmuma darbinieks, kas ir mūsu klients, pakalpojuma s niedzējs v ai
sadarbības partneris.
Šajā Paziņojumā par privātumu ir paskaidrots, kāda veida personas datus mēs vācam, kā tos
izmantojam, kam tos atklājam, kā aizsargājam un kādas ir jūsu likumīgās tiesības. Lūdzu, uzmanīgi
izlasiet tālāk izklāstīto, jo tajā ir paskaidroti mūsu mērķi un prakse attiecībā uz jūsu personas dat iem
un to, kā tie tiek apstrādāti. “Personas dati” nozīmē informāciju, kura (atsevišķi v ai ap vienojumā ar
citu pieejamu informāciju) ļauj jūs identificēt kā personu vai tieši vai netieši atpazīt.

Personas datu kategorijas
Personas dati, kurus mēs varam vākt un izmantot, ietver šādas kategorijas:
▪ personas informācija, piemēram, vārds, uzvārds un segvārds , d zimums , dzimšanas d atums,
vecums, pases dati, valdības piešķirtais identifikācijas numurs un identif ik ācijas dokumenti,
f otoattēli, paraksts, tautība un profesionālās izglītības dokumenti vai kvalifikācija;
▪ kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa, faksa un mobilā t ālruņa
numurs sazināšanās nolūkā;
▪ inf ormācija par nodarbinātību/uzņēmumu, piemēram, tā uzņēmuma nosaukums, k ura labā jūs
strādājat, un jūsu amats, atrašanās vieta un pienākumi;
▪ saziņa un inf ormācija par mijiedarbību ar mums, piemēram, sazināšanās ar mums , izmantojot
ierakstītu sakaru līniju, e-pastā vai citā veidā, kā arī piezīmes par zvaniem un notikušām vai
plānotām tikšanās reizēm;
▪ ar darījumu saistīta informācija, piemēram, informācija par darījumu, norādes, konta numuri mūsu
nodrošinātajam ieguldījumu f ondam vai citam kontam, piemēram, bankas kontam vai
turētājkontam;
▪ f inanšu vai pārbaudes informācija pēc nepieciešamības, piemēram, līdzekļu avots un informācija,
kas ir iegūta saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un uzticamības
pārbaudi saistībā ar teroristu f inansēšanu vai “pazīsti savu klientu” pārbaudi, pārbaudes par
iekļaušanu valsts sarakstos un līdzīgas iepriekšējās darbības un analīzes pārbaudes;
▪ inf ormācija, kas ir saistīta ar atbilstības jautājumiem, piemēram, datu subjektu pieprasījumiem un
apliecinošiem dokumentiem, sūdzībām, izmeklēšanu, informāciju par starpgadījumiem un š ādu
jautājumu risinājumiem;
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▪

īpašas personas datu kategorijas, piemēram, informācija par jūsu rasi, etnisko izcelsmi,
politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā, ar veselību
saistīta informācija, informācija par seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju, vai kriminālsodāmību,
vai pārkāpumiem;

▪

tehniska informācija, kad jūs piekļūstat mūsu tīmekļa vietnēm, tostarp par jūsu IP adresi, jūsu
pieteikšanās datiem, par jūsu pārlūkprogrammas veidu un versiju, ierīces identifikatoru, atrašanās
vietas un laika joslas iestatījumiem, pārlūkprogrammas spraudņa veidiem un versijām,
operētājsistēmu un platformu, lapas atbildes laikiem un lejupielādes kļūdām;

▪

inf ormācija par to, kā jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, ietverot tās tīmekļa vietnes, kurās jūs
bijāt pirms mūsu tīmekļa vietņu apmeklējuma, kādus produktus vai pakalpojumus jūs skatījāt vai
meklējāt, apmeklējumu skaits, noteiktu lapu apmeklējumu ilgums, skatītās lapas, informācija par
mijiedarbību ar lapu (piemēram, ritināšana, klikšķi vai peles kursora vadība), kā arī metodes,
kuras izmantojat iziešanai no lapas, un līdzīga informācija par papildu saturu, kuram var piekļūt
no tīmekļa vietnes lapām, tāda kā dokumentu atvēršana vai drukāšana vai informācija par to,
kurus video un cik ilgi jūs atskaņojāt; un

▪

izvēles un skatījumi, piemēram, reklāmas izvēles, izraudzītā valoda un ar mums koplietotie skati.

Mēs varam vākt personas datus tieši no jums, vai arī mums tos var sniegt cita persona, p iemēram,
jūsu darba devējs. Mēs varam vākt datus arī no citiem publiski vai komerciāli p ieejamiem av ot iem.
Mēs varam izveidot personas datus par jums, piemēram, piezīmes par mijiedarbību ar mums vai jūs u
transakciju ierakstus. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mēs varam izmantot sīkfailus un citas
tehnoloģijas, lai vāktu personas datus. Visus datus, kurus iegūstam no jums vai c itiem avot iem v ai
kurus izveidojam, mēs apstrādājam saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu. Lai uzzinātu vairāk p ar
to, kā mēs izmantojam sīkfailus, lūdzu, skatiet mūsu Sīkfailu lietošanas politiku.
Dažos gadījumos jūs varat mums iesniegt personas datus par citu personu. Šādos gadījumos jums
tas ir jādara vienīgi tad, ja jums ir attiecīgās personas pilnvarojums sniegt mums šādu informāciju, lai
mēs izmantotu šo informāciju, kā paskaidrots šajā Paziņojumā par privātumu.

Kā mēs izmantojam personas datus
Datus, kuru mēs vācam no jums un par jums, mēs izmantojam dažādos nolūkos, saskaņā ar vienu vai
vairākiem juridiskiem pamatojumiem, kā norādīts tālāk.
Nolūks

Pamatojums

Lai
nodrošinātu
jūsu
pārstāvētajam
uzņēmumam (vai tieši jums) pieprasītos
produktus vai pakalpojumus un turpmāku
klientu
apkalpošanu
un
informācijas
sniegšanu.

Šī apstrāde ir nepieciešama juridisku prasību izpildes nolūkos ,
īstenojot mūsu līgumsaistības un /vai efektīvi atbildot uz jūsu
pieprasījumiem mūsu likumīgo interešu ietvaros.

Lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju, veiktu uzticamības pārbaudi
saistībā ar teroristu finansēšanu vai “pazīsti
savu klientu” pārbaudi, pārbaudes par
iekļaušanu valsts sarakstos un līdzīgas
iepriekšējās
darbības
un
analīzes
pārbaudes.

Šī apstrāde ir nepieciešama juridisku prasību izpildes nolūkos ,
īstenojot mūsu līgumsaistības, un/vai kā mūsu likumīgo
interešu daļa risku pārvaldībā.

Lai
apstrādātu
jūsu
jautājumus
un
pieprasījumus, tostarp identificētu jūs, kad
sazināties ar mums.

Mūsu likumīgajās interesēs ir apstrādāt personas datus, lai
nodrošinātu jums pielāgotas atbildes uz jūsu jautājumiem un
pieprasījumiem un izpildītu mūsu pakalpojumu sniegšanas
saistības.

Lai uzturētu iekšējos reģistrus un pārvaldītu
mūsu sadarbību ar jums.

Mūsu likumīgajās interesēs ir uzturēt jūsu personas
informācijas ierakstus un vajadzības gadījumā tos atjaunināt.
Mūsu likumīgajās interesēs ir arī uzturēt ierakstus jebkurai
sarakstei ar jums.

Lai pārvaldītu mūsu riskus un likumīgās

Šī apstrāde ir nepieciešama juridisko prasību izpildes nolūk os
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Nolūks
tiesības un
darbības.

Pamatojums
varētu

atklāt

nelikumīgas

un/vai kā daļa no mūsu likumīgajām interesēm, pārvaldot
riskus, kuriem mūsu uzņēmums var būt pakļauts, vai īstenojot
vai aizstāvot likumīgās tiesības.

Lai izpildītu juridiskās vai reglamentējošās
prasības, tostarp atklātu informāciju nodokļu
vai citām reglamentējošām iestādēm.

Šī apstrāde ir nepieciešama juridisko prasību izpildes nolūkos.

Lai paziņotu jums par izmaiņām mūsu
produktos vai pakalpojumos.

Mūsu likumīgajās interesēs ir apstrādāt personas datus, lai
paziņotu jums par izmaiņām mūsu produktos vai
pakalpojumos. Dažos gadījumos mums var būt jāapstrādā
informācija šādā veidā, lai ievērotu tiesību aktu prasības, kas
nosaka to, ka mums ir jāpaziņo par izmaiņām.

Lai ļautu jums abonēt informāciju un sekot
jaunumiem
par
jūs
interesējošiem
produktiem vai pakalpojumiem, kā arī
izmantotu šo informāciju, lai nodrošinātu
jūsu abonētos materiālus.

Mūsu likumīgajās interesēs ir apstrādāt personas datus, lai
nodrošinātu jums abonētos pakalpojumus, izpildītu mūsu
pakalpojumu saistības un sniegtu pielāgotas atbildes uz jūsu
jautājumiem un pieprasījumiem.

Lai sniegtu jums informāciju par mūsu
produktiem
un
pakalpojumiem
(ar
nosacījumu, ka jūs tam piekritāt, kad
piekrišana ir nepieciešama).

Kad būs vajadzīgs, pirms jūsu informācijas apstrādes šādā
veidā mēs lūgsim jūsu piekrišanu. Turklāt mēs piedāvāsim
jums iespēju atsaukt savu piekrišanu (atteikties), piemēram,
katrā e-pasta reklāmas vēstulē, kuru nosūtīsim.

Lai iestatītu un pārvaldītu jūsu reģistrāciju
tīmekļa vietnē.

Šī apstrāde ir nepieciešama to juridisko prasību izpildes
nolūkos, kuras mums ir jāievēro, īstenojot mūsu līgumsaistības
un/vai efektīvi atbildot uz jūsu pieprasījumiem mūsu likumīgo
interešu ietvaros.

Lai nodrošinātu, ka saturs mūsu tīmekļa
vietnēs jums un jūsu datoram tiek piedāvāts
visefektīvākajā veidā.

Mūsu likumīgajās interesēs ir apstrādāt personas datus tā, lai
nodrošinātu jums efektīvi piedāvātu tīmekļa vietni.

Lai ļautu jums piedalīties aptaujās un
izmantot interaktīvās funkcijas mūsu tīmekļa
vietnēs.

Mūsu likumīgajās interesēs ir apstrādāt personas datus tā, lai
nodrošinātu jums iespēju piedalīties aptaujās un izmantot
interaktīvās funkcijas mūsu tīmekļa vietnēs.

Lai apstrādātu jūsu personas datus, kad tas
ir nepieciešams, un uzturētu mūsu tīmekļa
vietnes un elektroniskās sistēmas drošas un
aizsargātas.

Mūsu likumīgajās interesēs ir sekot tam, kā mūsu tīmekļa
vietnes un elektroniskās sistēmas tiek izmantotas, un atklātu
un novērstu krāpniecību un citus noziegumus, kā arī vietņu
ļaunprātīgu izmantošanu. Dažos gadījumos mums var būt
jāapstrādā informācija šādā veidā, lai ievērotu tiesību aktu
prasības, kas nosaka to, ka mums ir jāuztur tīmekļa vietnes un
elektroniskās sistēmas drošas un aizsargātas.

Lai
atļautu
jums
reģistrēties
mūsu
organizētām konferencēm un līdzīgiem
pasākumiem un piedalīties tajos — gan
klātienē, gan virtuālā vidē.

Mūsu likumīgajās interesēs ir apstrādāt personas datus tā, lai
nodrošinātu pasākumu pārvaldību un administrēšanu.

Lai apkopotu informāciju, kuru saņemam un
vācam, un izprastu jūsu intereses un izvēles,
kā arī nodrošinātu jums labāk personalizētu
darbību.

Mūsu likumīgajās interesēs ir iepazīt jūsu izvēles, kuras mēs
izgūstam no jūsu pārlūkošanas darbībām vai citas saziņas, kas
mums ir bijusi ar jums vai jūsu uzņēmumu, lai mēs varētu
personalizēt mūsu mijiedarbību ar jums un mūsu piedāvājums
labāk atbilstu jūsu (tieši vai kā uzņēmuma pārstāvja)
vajadzībām, ar nosacījumu, ka šāda rīcība atbilst jūsu
tirgvedības izvēlēm.

Lai
uzturētu
atjauninātu
izslēgšanas
sarakstu, lai netīši nesazinātos ar jums
atkārtoti, kad jūs lūdzat mūs vairs
nesazināties ar jums.

Mūsu likumīgajās interesēs, ievērojot labu tirgvedības praksi, ir
pienākums apstrādāt personas datus, lai uzturētu atjauninātu
izslēgšanas sarakstu un nodrošinātu, ka mēs nesazināmies ar
jums, ja jūs lūdzat mūs to nedarīt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
gadījumā, ja atsakāties no tirgvedības paziņojumiem, mēs
joprojām varam jums sūtīt svarīgu informāciju par kontiem,
kurus jūs uzturat pie mums. Dažos gadījumos mums var būt
jāapstrādā informācija šādā veidā, lai ievērotu tiesību aktu
prasības vai līgumsaistības.
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Nolūks

Pamatojums

Lai
pilnveidotu
mūsu produktus un
pakalpojumus un palīdzētu mums izstrādāt
jaunus pakalpojumus un produktus.

Mūsu likumīgajās interesēs ir apstrādāt personas datus, lai
mēs kā uzņēmums efektīvāk izstrādātu savus produktus un
uzlabotu piedāvājumus.

Lai efektīvi pārvaldītu mūsu uzņēmumu,
piemēram,
attiecībā
uz
pakalpojumu
sniegšanas vadību, finansēm, drošību,
informācijas
tehnoloģiju
un
fizisko
infrastruktūru, kā arī uzņēmuma revīziju.

Šī apstrāde ir nepieciešama juridisku prasību izpildes nolūkos ,
īstenojot mūsu līgumsaistības, un/vai kā mūsu likumīgo
interešu daļa uzņēmuma vadības un risku pārvaldības
ietvaros.

Lai palīdzētu novērtēt, pārvaldīt un uzraudzīt
mūsu
telpas,
piemēram,
izmantojot
videonovērošanas
apsardzes
sistēmu,
apmeklētāju ierakstus un piekļuves ierīces.

Mūsu likumīgajās interesēs ir uzturēt drošību mūsu telpās un
to pareizu funkcionēšanu.

Lai uzturētu informāciju par veselību un
drošību, novērtējumus un saistītu lietvedību.

Mūsu likumīgajās interesēs ir efektīvi pārvaldīt mūsu telpas un
darbību atbilstoši veselības un drošības praksei. Dažos
gadījumos mums var būt jāapstrādā šāda veida informācija, lai
ievērotu tiesību aktu prasības.

Pamatojoties jūsu personas datu apstrādē uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs līdzsvarosim tās
likumīgās intereses, kuras mums un jebkurai attiecīgajai trešai personai ir jāīsteno, ar jūsu interesēm
un pamattiesībām, un brīvībām attiecībā uz jūsu personas datu aizsardzību, lai nodrošinātu, ka mēs
varam balstīties uz likumīgajām interesēm, un lai noteiktu jebkuras papildu darbības, kas mums ir
jāveic, lai panāktu pareizu interešu līdzsvaru. Kad mēs apstrādājam personas datu īpašas
kategorijas, mēs to darām saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un, kad mums būs jāveic
šādas darbības, mēs iegūsim jūsu piekrišanu.
Jūsu personas datu iesniegšana ir nepieciešama, kad dati ir vajadzīgi līguma slēgšanas vai izpildes
nolūkā vai lai saņemtu pieprasītos produktus vai pakalpojumus, vai lai ievērotu piemērojamo tiesību
aktu un noteikumu prasības. Ja jūs atsakāties sniegt savu informāciju, mēs nevarēsim jums
nodrošināt jūsu pieprasītos produktus, pakalpojumus vai informāciju vai izpildīt mūsu līgumsaistības
vai citus tiesiskos pienākumus.
Jūsu personas datu iesniegšana brīvprātīgiem nolūkiem, piemēram, tirgvedības nolūkiem, nav
obligāta. Tirgvedības pasākumi galvenokārt tiks īstenoti, izmantojot e-pastu, bet dažkārt arī pa pastu
vai pa tālruni. Jūs varat iebilst pret saziņu tirgvedības nolūkos jebkurā laikā, kā norādīts tālāk
(Piekrišanas atsaukšana).

Kam mēs atklājam personas datus
Jūsu personas dati ir paredzēti uzņēmumam T. Rowe Price, un tos var atklāt T. Rowe Price
meitasuzņēmumiem un filiālēm, kā arī noteiktos apstākļos trešām personām.
Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus:
▪

T. Rowe Price uzņēmumu grupai. Mēs varam atklāt jūsu personas datus starp mūsu grupas
uzņēmumiem, tostarp mūsu meitasuzņēmumiem un filiālēm, lai pārvaldītu mūsu pakalpojumus un
produktus, sniegtu jums klientiem paredzēto atbalstu, izprastu jūsu izvēles, nosūtītu informāciju
par produktiem un pakalpojumiem, kas var jūs interesēt (ar jūsu piekrišanu, kad vajadzīgs), un
īstenotu šajā Paziņojumā par privātumu aprakstītās citas darbības.

Mēs varam atklāt jūsu personas datus arī šāda veida trešo personu organizācijām:
▪

ārēji revidenti, grāmatveži un juridiski vai citi profesionāli konsultanti.

▪

Mūsu pakalpojumu sniedzēji. Mēs izmantojam citus uzņēmumus un darbuzņēmējus
(“Pakalpojuma sniedzējus”), lai nodrošinātu pakalpojumus mūsu vārdā vai lai tie palīdzētu

T. ROWE PRICE | 4

mums nodrošināt jums T. Rowe Price produktus vai pakalpojumus. Mēs varam nodot personas
datus šādu kategoriju Pakalpojuma sniedzējiem:
- inf rastruktūras un tehnoloģiju pakalpojumu nodrošinātāji;
- tirgvedības, reklāmas, analīzes, pētniecības, pasākumu un saziņas nodrošinātāji;
- administratīvo pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz pakalpojumus T. Rowe Price produktiem un
pakalpojumiem, piemēram, pārneses aģentūras, pārvaldnieki un vērtspapīru novērtējuma
nodrošinātāji.
Šādu pakalpojumu sniegšanas gaitā šiem Pakalpojuma sniedzējiem var būt piekļuve jūsu
personas datiem. Tomēr mēs sniegsim mūsu Pakalpojuma sniedzējiem vienīgi informāciju, kas ir
nepieciešama to pakalpojumu sniegšanai, un tie rīkosies saskaņā ar mūsu norādēm. Mēs
aicināsim tos neizmantot jūsu personas datus nekādā citā nolūkā. Mēs vienmēr centīsimies
maksimāli nodrošināt, ka visi Pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem sadarbojamies, glabā jūsu
personas datus drošā veidā.
▪

Trešās personas tiesību aktu atļautos gadījumos. Dažos gadījumos mums var nākties at klāt
vai nosūtīt jūsu personas datus, lai izpildītu juridisku pienākumu un reglamentējošas s aistīb as
(piemēram, mums var būt jāatklāj personas dati policijai, regulējošām iestādēm, valdības
aģentūrām vai tiesas vai administratīvām iestādēm). Mēs varam atklāt jūsu personas datus
trešām personām, ja šāda rīcība ir gan likumīgi atļauta, gan nepieciešama, lai mēs aizsargātu vai
aizstāvētu mūsu tiesības, ja tiek skarti valsts drošības jautājumi, tiesībaizsardzības no lūk os , lai
īstenotu mūsu līgumus vai aizsargātu jūsu vai sabiedrības tiesības.

▪

Jūsu uzņēmums vai pārstāvji un citas trešās personas. Mēs varam pārsūtīt jūs u personas
datus jūsu uzņēmumam vai citam pārstāvim, piemēram, kad jūs iekļauj e-pasta vēst ulē k opā ar
citām personām vai lai pārliecinātos par jūsu inf ormāciju vai amatu. Mēs varam pārsūtīt
inf ormāciju arī trešām personām, kuras ir saistītas ar jūsu uzņēmumu vai t ā k ontu s aistīb ā ar
uzņēmuma darījumiem, kuri mums ir ar jums vai jūsu uzņēmumu.

▪

Trešās personas, kuras ir saistītas ar uzņēmumu nodošanu. Mēs varam pārsūtīt jūsu
personas datus trešām personām (tostarp esošiem vai jaunizveidotiem uzņēmumiem T. Ro we
Price uzņēmumu grupā) saistībā ar reorganizāciju, restrukturēšanu, apvienošanos, aktīvu
iegūšanu vai pārvešanu ar nosacījumu, ka saņēmēja persona piekrīt apstrādāt jūsu dat us t ādā
veidā, kas atbilst šim Paziņojumam par privātumu.

Kur mēs glabājam jūsu personas datus
No jums savāktos personas datus mēs varam nosūtīt un glabāt vietā, kas ir ārpus juris dik cijas , k urā
jūs atrodaties.
Ja jūs atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”), tas nozīmē, ka personas datus var no sūt īt un
glabāt vietā ārpus EEZ (vai piekļūt tiem no vietas ārpus EEZ), tostarp nosūtot T. Rowe Price
Associates, Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs. Tos var apstrādāt arī personāls, kas darbojas ārpus
EEZ un strādā mūsu, mūsu meitasuzņēmuma vai kāda mūsu Pakalpojuma s niedzēja labā. J a jūs
atrodaties ārpus EEZ, papildus iepriekš minētajam tas nozīmē, ka personas datus var nosūtīt uz vietu
EEZ un glabāt šajā vietā.
Nosūtot datus uz T. Rowe Price struktūrvienībām ārpus EEZ, T. Rowe Pric e būs jāievēro E S datu
aizsardzības līguma standartklauzulas (saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46. pant a
2. punkta c) apakšpunktu), ko Eiropas Ko misija ir atzinusi par līdzekli, kas nodrošina piemērotu
personas datu aizsardzības līmeni, vai jāizmanto citi piemēroti aizsarglīdzekļi, lai nodrošinātu, ka jūsu
dati tiek atbilstoši aizsargāti. Jūs varat pieprasīt no mums šādu atbilst ošu aizs arglīdzekļu k opiju,
sazinoties ar mums, kā norādīts zemāk (Sazinieties ar mums).

Jūsu izvēles/privātuma tiesības
Jums ir dažādas tiesības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kas pask aidro tas
tālāk. Ja vēlaties izmantot kādas no tālāk norādītajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums , rak st ot
vēstuli uz e-pasta adresi: Global_Privacy@troweprice.com, un norādiet savu vārdu un uzv ārd u, e -
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pasta un pasta adresi, kā arī konkrēto prasību un jebkuru citu informāciju, kas var būt nepieciešama,
lai izpildītu vai citādi apstrādātu jūsu pieprasījumu.
▪

Piekļuve. Jums var būt tiesības pārliecināties, vai mēs apstrādājam jūsu personas dat us, un, ja
apstrādājam, pieprasīt piekļuvi šādiem personas datiem, tostarp uzzināt apst rādāto p ersonas
datu kategorijas, apstrādes nolūku un datu saņēmējus vai saņēmēju kategorijas. Tomēr mums ir
jāņem vērā arī citu personu intereses, tādēļ šīs nav absolūtas tiesības, un, ja vēlēsieties pieprasīt
vairāk nekā vienu informācijas kopiju, mēs varam piemērot maksu.

▪

Labošana. Jums var būt tiesības labot neprecīzus vai nepilnīgus savus personas datus.

▪

Dzēšana. Jums var būt tiesības lūgt mūs dzēst jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kad
mums nav pienākuma to darīt, ja mums ir jāsaglabā šādi dati, lai izpildītu juridisko pienākumu vai
iesniegtu, izpildītu vai aizsargātu tiesībpamatotas prasības.

▪

Ierobežojums. Ierobežotos gadījumos jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu
personas datu apstrādi. Šīs tiesības varat īstenot, ja uzskatāt, ka š ādi d ati ir nep recīzi, mūsu
apstrāde ir nelikumīga vai ka mums vairs nav vajadzības apstrādāt šādus datus noteiktā nolūkā,
bet mēs nevaram dzēst šādus datus juridisku vai citu saistību dēļ vai tāpēc, ka jūs nevēlaties, lai
mēs dzēšam datus. Šādā gadījumā mēs marķēsim saglabātos personas d atus , lai ierobežot u
noteiktu apstrādi konkrētos nolūkos saskaņā ar jūsu prasību vai citādi ierobežotu to apstrādi.

▪

Datu pārnesamība. Jums var būt tiesības saņemt uz jums attiecināmos personas dat us, k uru s
esat iesniedzis(-usi) mums, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un jums var būt
tiesības šos datus nosūtīt citai organizācijai.

▪

Iebildums. Noteiktos gadījumos jums var būt tiesības jebkurā laikā iebilst pret mūsu veikt o jūsu
personas datu apstrādi, tostarp prof ilēšanu, pamatojoties uz noteiktiem ar jums saistītiem
apstākļiem, un mums var būt jāpārtrauc turpmāka jūsu personas datu apstrāde. Tas v ar iet vert
cilvēka līdzdalības prasību attiecībā uz automatizētu lēmumu (kad piemērojams), lai jūs v arētu
paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

▪

Sūdzības iesniegšana. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentā datu aizsardzības
uzraudzības iestādē, kas Luksemburgā ir Commission Nationale pour la Protection des Données
(“CNPD”) vai Apvienotajā Karalistē ir Inf ormācijas komisāra birojs (Inf ormation Co mmis sioner’s
Of f ice —“ICO”). Ja jūs atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai Šveicē vai ja problēma, par
kuru vēlaties iesniegt sūdzību, ir saistīta ar šīm teritorijām, lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai skatītu c itu
vietējo datu aizsardzības iestāžu sarakstu šajās teritorijās. Ja jūs atrodaties citā vietā vai ja
problēma, par kuru vēlaties iesniegt sūdzību, ir saistīta ar šo citu teritoriju, lūdzu, s aziniet ies ar
mums, kā norādīts tālāk (Sazinieties ar mums).

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, lai nodrošināt u jums
saziņu tirgvedības nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekriš anu. J a jūs v ēlat ies
atsaukt savu piekrišanu un ja vēlaties atteikties saņemt no mums tirgvedības korespondenci, lūdzu,
izpildiet e-pasta vēstulē iekļautās atteikšanās norādes vai abonementa anulēšanas norādes t īmek ļa
vietnē, kuru izmantojāt, lai abonētu noteiktu saturu (kas attiecīgi atbilst). Lūdzu, ņemiet vērā — ja jūs
atsakāties saņemt mūsu reklāmas informāciju vai anulējat abonementu, mēs joprojām varam ar jums
sazināties saistībā ar kontu, sadarbību, pasākumiem un citu saziņu ar mums.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus
Mēs glabāsim jūsu personas datus vienīgi tik ilgi, cik nepieciešams nolūkam, kuram šie dati tika vākti,
un tik ilgi, kā atļauj piemērojamie tiesību akti. Kad mums vairs nevajadzēs izmantot jūsu informāc iju,
mēs noņemsim to no mūsu sistēmām un reģistriem un/vai veiksim nepieciešamās darbības, lai
nekavējoties anonimizētu to un jūs vairs nevarētu pēc tās identificēt (ja vien mums nebūs jāsaglabā šī
inf ormācija, lai izpildītu juridisku pienākumu un reglamentējošas saistības, kam mēs varam būt
pakļauti).
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Drošība
Mēs esam ieviesuši tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas
datus, kuri ir mūsu pārziņā un pārvaldībā. Šādi mūsu ieviestie pasākumi ietver iero bežotu p iek ļuv i
personas datiem, kas pieejama vienīgi darbiniekiem, darbuzņēmējiem un pilnvarotiem Pak alpojuma
sniedzējiem, kuriem ir jāzina šāda informācija šajā Paziņojumā par privātumu aprakstītajos nolūkos,
vai mūsu darbinieku un darbuzņēmēju apmācībai, kā arī citus tehniskus, administratīvus un f izisk us
aizsardzības līdzekļus.
Lai gan mēs pastāvīgi cenšamies aizsargāt mūsu sistēmas, vietnes, darbīb as un inf ormāciju p ret
neatļautu piekļuvi, izmantošanu, pārveidošanu un atklāšanu, interneta kā atvērta globāla sakaru
līdzekļa rakstura un citu riska faktoru dēļ mēs nevaram garantēt, ka jebkura informācija pārsūtīš anas
vai glabāšanas laikā mūsu sistēmās būs pilnīgi droša pret citu personu, piemēram, kibernoziedznieku,
ielaušanos.

Izmaiņas šajā Paziņojumā par privātumu
Šis Paziņojums par privātumu ir sagatavots angļu valodā, un tas var tikt tulkots citās valodās.
Gadījumā, ja starp šā paziņojuma angļu versiju un tulkoto versiju ir pretrunas, no teicošā ir v ers ija
angļu valodā.
Mēs paturam tiesības periodiski veikt izmaiņas mūsu Paziņojumā par privātumu. Ja nolemsim veikt
būtiskas izmaiņas mūsu Paziņojumā par privātumu, mēs apņemamies inf ormēt jūs par š o f akt u,
piemēram, paziņojot par izmaiņām ar e-pasta vēstuli un/vai izvietojot brīdinājumu mājaslapā
attiecīgajā tīmekļa vietnē, un/vai veikt jebkādas papildu darbības, ko nosaka p iemērojamie t iesību
akti.

Datu pārziņi
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TZ
United Kingdom (Apvienotā Karaliste)
60 Queen Victoria Street
T. Rowe Price UK Limited
London EC4N 4TZ
United Kingdom (Apvienotā Karaliste)
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
L-1724 Luxembourg
Grand
Duchy
of
Luxembourg
(Luksemburgas Lielhercogiste)
Talstrasse 65
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
8001 Zurich
Switzerland (Šveice)
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price SICAV(s)*
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg (Luksemburgas
Lielhercogiste)
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price FCP(s)*
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg (Luksemburgas
Lielhercogiste)
60 Queen Victoria Street
T. Rowe Price OEIC(s)*
London EC4N 4TZ
United Kingdom (Apvienotā Karaliste)
*Luksemburgā un AK izvietotās investīciju struktūras, kurām mēs nodrošinām investīciju p ārvaldību
un citus pakalpojumus.
T. Rowe Price International Ltd

T. ROWE PRICE | 7

Sazinieties ar mums
Ja jums ir jautājumi par šo Paziņojumu par privātumu un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēju privātuma
pamatnostādnēm un praksi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz šādu
adresi: Global_Privacy@troweprice.com.
Mūsu globālās privātuma politikas biroja adrese ir šāda:
Global Privacy Office
T. Rowe Price
60 Queen Victoria Street
London
EC4N 4TZ
Global_Privacy@troweprice.com
Šis Paziņojums par privātumu ir atjaunināts 2019. gada 1. martā.
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