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MĒRĶI UN INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA 
ExxonMobil Petroleum un Chemical BVBA pateicas par Jūsu interesei saistībā ar Mobil 1  TM 
izklaides lejuplāžu akciju("Akcija"). Jūsu datu konfidencialitāte mums ir svarīga, un mēs 
vēlamies informēt, ka ar atbildību ievācam ziņas no apmeklētājiem, kā arī ar atbildību 
lietojam iegūto informāciju. 
Šis konfidencialitātes paziņojums attiecas uz informāciju, kas iegūta akcijas laikā. Dalība ir 
brīvprātīga un uz to attiecas šis Paziņojums par konfidencialitāti un Vispārējie noteikumi un 
nosacījumi.  

PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA 
Jūsu sniegto personisko informāciju tikai akcijas nolūkiem izmantos ExxonMobil Petroleum 
un Chemical BVBA un ExxonMobil filiāles visā Eiropā (kopā šajā paziņojumā saukti 
"ExxonMobil") kā arī līgumuzņēmumi. 

Šīs akcijas ietvaros Jūs varat apmeklēt dažādas mājaslapas, kas ir pakļautas atšķirīgai 
konfidencialitātes politikai, tādēļ mēs iesakām pārbaudīt katras attiecīgās tīmekļa vietnes 
konfidencialitātes politiku. 

INFORMĀCIJA UN TĀS IZMANTOŠANA 
Kad apmeklējat mūsu akcijas mājaslapu, mūsu tīmekļa serveri automātiski vāc informāciju, 
kas ļauj vietnei sazināties ar Jūsu tīmekļa pārlūku. Mēs izmantojam arī Google Analytics, lai 
sekotu apkopotajai statistiskajai informācijai, piemēram, vietnes apmeklējumu skaitam, 
tam, kādas vietnes daļas apmeklētas, IP adresēm (interneta adrese, ko Jūsu datoram 
piešķīris Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs), domēna tipam, pārlūka tipam (piemēram, 
Firefox, Chrome, Edge vai Internet Explorer), datumam un dienas laikam. Šo informāciju 
mēs izmantojam statistikas vajadzībām, kas mums palīdz veidot un administrēt tīmekļa 
vietni, kā arī veikt mērījumus un uzlabot reklāmu. Šāda veida informācija neatklāj personīgo 
informāciju, kas ļautu mums identificēt vai atrast atsevišķus apmeklētājus. 
Personiskās informācijas vākšana un izmantošana - tā ir informācija, ko var identificēt ar 
konkrētu personu, piemēram, vārds, adrese, tālruņu numuri, automašīnas valsts 
reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, dzimšanas datums ir saistīta ar konfidencialitāti. Ja 
sava apmeklējuma laikā Jūs izlemjat pierakstīties uz akciju, Jums vajadzēs sniegt personisku 
informāciju.  
Personiskā informācija, ko sniedzat mums pierakstīšanās laikā, tiks izmantota tikai šīs akcijas 
mērķiem, lai ļautu nodrošināt atbilstošu piekļuvi dažādām mājaslapām, lapām un saturam, 
kā arī lai piekļūtu pa e-pastu nosūtītu Jums atlīdzību. Dažreiz būs nepieciešama Jūsu 
kontaktinformācija, lai varam ar Jums sazināties un lūgt sniegt papildu informāciju saistībā 
ar pieprasījumu, kā norādīts Akcijas noteikumu un nosacījumu 4. un 5. sadaļā. 
Personisku informāciju, kuru sniedzat šīs akcijas mērķiem tiks saglabāta līdz akcijas beigām 
un pēc tam līdz 18 mēnešiem administrēšanas nolūkos, piemēram, atlīdzības 
apstiprināšanai, krāpšanas pārbaudēm, utt. 
Ja uzsākot līdzdalību akcijā, Jūs atzīmējat lodziņu, kas lūdz informēt par atjauninājumiem no 
ExxonMobil, ExxonMobil saglabās Jūsu datus un laiku pa laikam mēs nosūtīsim mārketinga 
informāciju un jaunākās ziņas, ko uzskatām par Jums svarīgām, līdz Jūs izvēlaties pārtraukt 
to saņemšanu. 
Ja Jūs neizvēlaties šādu paziņojumu saņemšanu vai izvēlaties to pārtraukt, mēs paziņojumus 
nesūtīsim, vai pārtrauksim to nosūtīšanu.  



Kā paskaidrots zemāk, sadaļā par datu pārsūtīšanu, mēs neizplatām, neiznomājam un 
nepārdodam personīgo informāciju trešajām pusēm, sniedzot tiem iespēju piedāvāt Jums 
savus produktus un pakalpojumus. 

INFORMĀCIJA NO NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM 
Akcija var interesēt nepilngadīgas personas, tomēr ExxonMobil neparedz iespēju sniegt 
personisko informāciju personām, kas jaunākas par 18 gadiem. 

DATU PĀRRAIDES 
Ja Jūs sazināties internetā, saņemat informāciju, produktus un pakalpojumus, Jūsu 
personīgā informācija ir tikusi nodota trešajai pusei, tomēr ExxonMobil neizplata Jūsu 
personisko informāciju trešajām pusēm, kas sniegtu tām iespēju piedāvāt Jums savus 
produktus un pakalpojumus. 
Mēs nodarbinām citus uzņēmumus un privātpersonas, kas veic funkcijas mūsu vārdā. 
Piemēram, izpilda pasūtījumus, veic piegādes, nosūta pastu un e-pastu adreses, izņem 
atkārtotu informāciju no klientu sarakstiem, analizē datus, sniedz mārketinga palīdzību, 
apstrādā kredītkaršu maksājumus un nodrošina klientu apkalpošanu. Viņiem ir piekļuve 
personas datiem, kas vajadzīgi, lai veiktu šīs funkcijas, bet nedrīkst tikt izmantoti citiem 
nolūkiem.  
Mēs varam nosūtīt Jūsu personisko informāciju uz citām valstīm, kas nav valsts, kurā 
sākotnēji informācija ievākta. Šajās valstīs, iespējams, nav spēkā tāda pati datu aizsardzības 
likumdošana kā valstī, kurā Jūs informāciju sniedzāt. Kad mēs nosūtām Jūsu informāciju uz 
citām valstīm, mēs aizsargājam šo informāciju, kā aprakstīts šajā Konfidencialitātes 
paziņojumā. Nosūtot datus akcijas ietvaros un piekrītot šī Konfidencialitātes paziņojuma 
noteikumiem, Jūs piekrītat šādai nosūtīšanai, tostarp datu nosūtīšanai uz citu valsti, uz 
kuriem attiecas Konfidencialitātes paziņojums.  

KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA 
ExxonMobil nepieprasa jebkādu konfidenciālu informāciju no akcijas dalībniekiem, ja vien 
likumdošana nenoteic citādi. Konfidenciāla informācija ietver vairāku veidu datus, kas 
attiecas uz rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai citu līdzīgu 
pārliecību, tirdzniecības savienības līdzdalību, fizisko vai garīgo veselību, seksuālo 
orientāciju vai sodāmību. Mēs iesakām nenorādīt šāda veida konfidenciālu informāciju.  

JŪSU TIESĪBAS 
Ja dzīvojat valstī ar vispusīgu likumdošanu par datu konfidencialitāti, var rasties atsevišķas 
tiesības attiecībā uz savākto informāciju, tajā skaitā tiesības zināt un redzēt, kāda personīgā 
informācija tiek apstrādāta, tiesības uz neprecīzas personiskās informācijas labošanu vai 
dzēšanu un tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei. 
Jūs varat pieprasīt Jūsu personiskās informācijas dzēšanu vai pārveidošanu, sazinoties ar 
mums norādīti zemāk norādītajos veidos. Mēs darīsim visu iespējamo, lai izpildītu Jūsu 
pieprasījumu.  

SAZINĀTIES AR EXXONMOBIL 
Ja Jums radušies kādi jautājumi par Konfidencialitātes paziņojuma saturu, vai par personas 
datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar ExxonMobil Datu privātuma biroju, izmantojot zemāk 
norādīto informāciju. Būtu lietderīgi norādīt kādā kontekstā Jūs sniedzāt personisko 
informāciju, piemēram, saistībā ar šo akciju. 
ExxonMobil Global Services Company 

Adresēts: Datu privātuma birojam 
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LIETOŠANAS, PAZIŅOJUMU UN PĀRSKATĪŠANAS NOSACĪJUMI 
Ja Jūs izvēlaties apmeklēt ar akciju saistītās tīmekļa lapas un papildus iesniegt jūsu 
personisko informāciju kā daļu no šīs akcijas, jebkurš strīds par konfidencialitāti ir risināms 
saskaņā ar šo Konfidencialitātes paziņojumu un mūsu Vispārējiem lietošanas nosacījumiem, 
tostarp ņemot vērā kaitējumu nodarīšanas ierobežojumus, arbitrāžas strīdus un tiesību 
normu piemērošanu. Mēs paturam tiesības mainīt šo paziņojumu jebkurā laikā bez 
iepriekšēja brīdinājuma, ja nav norādīts citādi. 
Gadījumā, ja akcijas laikā šajā Konfidencialitātes paziņojumā tiek veiktas būtiskas izmaiņas, 
mēs tās ievietosim šajā lapā un atjaunināsim pārskatīšanas datumu Konfidencialitātes 
paziņojuma sākumā.  
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