SUBWAY GROUP PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU
Pēdējoreiz atjaunināts: 2019. gada 9. janvārī
Mums ir svarīgs jūsu privātums. Tādēļ esam izveidojuši Paziņojumu par privātumu, kurā aprakstīts, kā
mēs vācam, izmantojam, atklājam, pārsūtām un uzglabājam jūsu informāciju. Tajā būs arī pastāstīts par
jūsu tiesībām attiecībā uz jūsu personas datiem.
KĀ SAZINĀTIES AR MUMS
Ja pēc šī Paziņojuma par privātumu izskatīšanas jūs vēlaties iesniegt jautājumu vai jums ir kādi jautājumi
vai bažas par privātumu, lūdzu, sazinieties ar:
The Subway Group Privacy Team
c/o Franchise World Headquarters, LLC
325 Sub Way
Milford, CT 06461
ASV
Tālruņa numurs:
(203) 877-4281 vai bezmaksas tālrunis: 1-800-888-4848
Fakss:
(203) 783-7479
E-pasta adrese:
privacy@subway.com
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PAR ŠO PAZIŅOJUMU
MŪSU VĀKTIE PERSONAS DATI
KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
JŪSU DATU KOPĪGOŠANA
MĒRĶĒTĀ REKLĀMA
ATTEIKŠANĀS
JŪSU TIESĪBAS UN IZVĒLE
DATU STARPTAUTISKA PĀRSŪTĪŠANA UN PRIVĀTUMA VAIROGS
CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?
BĒRNU PRIVĀTUMS
MŪSU DROŠĪBA
MŪSU GRUPAS UZŅĒMUMI
1. PAR ŠO PAZIŅOJUMU

The Subway Group. Subway Group (mēs, mūs vai mūsu) veido dažādi uzņēmumi, tostarp, bet ne tikai,
Subway IP LLC (mums piederošās restorānu izveidošanas un pārvaldīšanas sistēmas īpašnieks, kas
attīsta Subway® restorānus visā pasaulē), FWH Technologies, LLC (SubwayPOS® programmatūras
īpašnieks un licencētājs, kas paredzēta izmantošanai Subway® restorānos visā pasaulē), Franchise
World Headquarters, LLC (uz pakalpojumiem orientēts uzņēmums, kas sniedz galvenos ar
uzņēmējdarbību saistītos pakalpojumus citām Subway Group sabiedrībām), Subway® franšīzes devēji
(kas piedāvā un pārdod franšīzes visā pasaulē) un Subway® reklāmas organizācijas (kas pārvalda
nacionālos un vietējos reklāmas fondus un Subway® restorānu un Subway® franšīzu darbību visā
pasaulē). Lai redzētu to Subway Group organizāciju sarakstu, kam var būt saskare ar jūsu personas
datiem, lūdzu, skatiet tālāk sadaļu „Mūsu grupas uzņēmumi”.
Uz ko attiecas šis paziņojums. Šis Paziņojums par privātumu attiecas uz personas datiem, ko Subway
Group vāc, kad jūs mijiedarbojaties ar Subway® zīmola uzņēmumiem tiešsaistē un bezsaistē. Tas iekļauj
informāciju, kas tiek vākta ar mūsu tīmekļa vietņu, WiFi pakalpojumu vai līdzīgu tehnoloģiju starpniecību,
kas tiek nodrošinātas Subway® restorānos, ar zīmolu saistītās lapās trešo personu platformās (t.i.,
sociālās saziņas pakalpojumos), ar mobilajām lietotnēm un ar mūsu tiešās tirgvedības kampaņām vai

citām komunikācijām, kā arī tad, kad jūs pērkat mūsu produktus, abonējat mūsu jaunumus un
piedāvājumus, piedalāties kādā no mūsu veicināšanas pasākumiem vai sazināties ar klientu atbalsta
dienestu (kopā — „Subway Pakalpojumi”).
Uz ko neattiecas šis paziņojums. Šis paziņojums neattiecas uz (1) Subway Pakalpojumiem, kuriem ir
atšķirīgs paziņojums par privātumu, un (2) trešo personu tīmekļa vietnēm, kuras pārvalda Subway®
franšīzes ņēmēji. Subway® restorāni pieder neatkarīgām Subway® franšīzēm, kas tos vada. Katrs
restorāns viens pats un neatkarīgi ir atbildīgs par tā atbilstību likumīgām un reglamentējošām prasībām,
un šis Paziņojums par privātumu neattiecas uz Subway® franšīzēm vai to pārvaldītajām tīmekļa vietnēm
vai mobilajām lietotnēm. Lūdzu, skatiet Subway® franšīžu paziņojumus par privātumu, lai iegūtu
informāciju par to, kā tās izmanto klientu informāciju. Var arī būt gadījumi, kad mums ir saite uz trešo
personu tīmekļa vietnēm. Ja jūs izvēlaties apmeklēt šīs tīmekļa vietnes, mēs neesam atbildīgi par viņu
privātuma praksēm vai šo tīmekļa vietņu saturu. Mēs mudinām jūs pārlūkot šo tīmekļa vietņu privātuma
politikas, pirms iesniedzat savus personas datus. Dažas trešās personas var izvēlēties kopīgot ar mums
informāciju par saviem lietotājiem; šo kopīgošanu nosaka tā uzņēmuma privātuma politika, nevis šis
Paziņojums par privātumu.
Izmaiņas šajā paziņojumā. Ja mēs veiksim izmaiņas šajā paziņojumā, mēs pēc pieprasījuma darīsim
pieejamas agrākās versijas, lai jūs varētu redzēt, kad un kādas izmaiņas tika veiktas. Ja mēs veiksim
būtiskas izmaiņas šajā paziņojumā, mēs jūs informēsim ar ziņojumu šajā vietnē vai nosūtot e-pasta
ziņojumu (uz jūsu kontā norādīto uz e-pasta adresi). Ja to pieprasa piemērojamie datu aizsardzības
likumi, mēs arī lūgsim jūsu piekrišanu visām būtiskajām izmaiņām, kas ietekmē jūsu personas datu
izmantošanu. Mēs mudinām jūs periodiski pārskatīt šo lapu, lai iegūtu jaunāko informāciju par mūsu
privātuma praksēm.
2. MŪSU VĀKTIE PERSONAS DATI
Personas dati, kurus mēs vācam, ir iedalāmi trijās kategorijās: (a) informācija, ko jūs sniedzat mums tieši;
(b) informācija, ko mēs vācam ar automātiskām metodēm; un (c) informācija, ko mēs vācam no trešajām
personām.
Informācija, ko jūs sniedzat mums tieši
Kad jūs izmantojat Subway Pakalpojumus, mēs varam jūs lūgt sniegt noteiktus personas datus, lai jūs
saņemtu mūsu produktus vai izmantotu mūsu pakalpojumus. Personas dati, ko mēs vācam no jums, ir
atkarīgi no jūsu mijiedarbības ar mums rakstura vai Subway Pakalpojumiem, ko jūs izmantojat, bet var
ietvert tālāk minēto.
•

Kontaktinformācija. Mēs varam vākt personas un/vai saimnieciskās darbības informāciju, ieskaitot
jūsu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un citus līdzīgus
datus.

•

Maksājumu informācija. Ja jūs veicat pirkumu tiešsaistē, jums būs jāsniedz kredīta/maksājumu
kartes numurs un saistīta finanšu informācija (piemēram, derīguma termiņš, drošības kods un
rēķina izrakstīšanas adrese), vai citādu maksājumu (piemēram, ar jūsu Subway® karti), atkarībā
no jūsu izvēlētā maksājuma veida.

•

Konta informācija. Kad jūs izveidojat kontu, piekļūstat mūsu tiešsaistes pakalpojumiem vai pērkat
mūsu produktus, mēs vācam tādu informāciju, kā jūsu lietotājvārds un parole. Konta informācija
var ietvert arī to, kā jūs iepirkāties, vai pierakstījāties uz Subway pakalpojumiem, jūsu darījumus,
rēķinu izrakstīšanas un atbalsta vēsturi Subway Pakalpojumiem, ko jūs izmantojat, un visu citu,
kas saistīts ar jūsu izveidoto kontu.

•

Lietojuma dati. Tie ir personas dati, ko mēs vācam par jums, kad jūs izmantojat Subway
Pakalpojumus, kas var ietvert informāciju par jūsu pieteikšanās datumu un laiku un informāciju
par to, kā jūs izmantojat trešās personas lietotnes un saņemto reklāmu.

•

Tirgvedība un saziņa. Mēs varam arī vākt jūsu preferences, saņemot tirgvedības informāciju no
mums un mūsu trešajām personām.

•

Drošības akreditācijas dati. Mēs vācam lietotāja identifikācijas datus, paroles, e-pastu un līdzīgu
drošības informāciju, kas vajadzīga autentifikācijai un piekļuvei jūsu Subway® kontiem.

•

Informācija, kas iegūta ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību. No Subway Pakalpojumiem
jums var būt iespēja saistīties ar saviem Facebook vai citu sociālo plašsaziņas līdzekļu kontiem.
Lietojot šīs funkcijas, var notikt informācijas vākšana vai kopīgošana par jums atkarībā no
funkcijas. Piemēram, šīs funkcijas var savākt ziņas par jūsu IP adresi, par lapu, kuru jūs
apmeklējat mūsu vietnē, un var ievietot sīkdatni, lai atvieglotu funkcijas pareizu darbību. Tās var
arī atļaut trešās personas sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem sniegt mums informāciju
par jums, ieskaitot jūsu vārdu, e-pasta adresi un citu kontaktinformāciju. Informācija, ko mēs
saņemam, ir atkarīga no jūsu privātuma iestatījumiem sociālajā tīklā. Mēs mudinām jūs izskatīt
jūsu izmantoto sociālo plašsaziņas līdzekļu vietņu privātuma politikas un iestatījumus, lai
pārliecinātos, ka jūs saprotat, kāda informācija šajās vietnēs tiek vākta, izmantota un kopīgota.

•

Klientu apkalpošanas dienests, aptaujas un veicināšanas pasākumi. Var būt gadījumi, kad jūs
sniedzat mums papildu personas datus, kad jūs mijiedarbojaties tiešsaistē, vai pastā ar mūsu
klientu atbalsta kanāliem; kad jūs piedalāties mūsu klientu aptaujās vai veicināšanas pasākumos;
vai lai veicinātu Subway Pakalpojumu sniegšanu vai lai palīdzētu mums atbildēt uz jūsu
jautājumiem. Papildu personas datu veidi var ietvert balss ierakstus, fotogrāfijas un
videoierakstus.

•

Informācija, ko jūs sniedzat par trešo personu. Jūs varat nolemt sniegt mums citas personas
datus (piemēram, vārdu, e-pastu, adresi vai tālruņa numuru), lai mēs varētu ieteikt vai sūtīt šai
personai produktus vai pakalpojumus. Vietējais likums var prasīt, lai jūs saņemat šīs personas
atļauju sniegt tās informāciju Subway Group. Savukārt mēs varam izmantot jūsu sniegto
informāciju saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu.

•

Ja jūs nesniedzat savus personas datus. Ja mums jāvāc jūsu personas dati atbilstoši likumam vai
atbilstoši ar jums noslēgtā līguma noteikumiem un jūs nesniedzat šo informāciju, kad mēs to
lūdzam, mēs varam nespēt izpildīt līgumu, kas ir noslēgts vai kuru mēs mēģinām ar jums noslēgt
(piemēram, lai nodrošinātu jūs ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem). Šajā gadījumā mēs
varam lauzt līgumu un attiecīgi jums to paziņot.

Automātiski vākta informācija
Kad vien jūs apmeklējat Subway Pakalpojumus vai mijiedarbojaties ar tiem, kā arī ar jebkādiem trešās
personas reklāmas un/vai pakalpojumu sniedzējiem, mēs varam izmantot dažādas tehnoloģijas, kas
automātiski vai pasīvi vāc informāciju par jūsu tiešsaistes aktivitāti. Šo informāciju var vākt tālāk
norādītajos veidos.
•

Ierīces un tehniskie dati. Mēs vācam tehnisko informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa
vietnes vai izmantojat mūsu mobilās lietotnes vai pakalpojumus. Tas ietver informāciju,
piemēram, par jūsu interneta protokola (IP) adresi, jūsu pieteikšanās datus, jūsu lietotās mobilās
ierīces veidu, jūsu ierīces operētājsistēmu un pārlūka veidu, laika zonas iestatījumu un atrašanās
vietu, valodu, ierīces unikālo identifikatoru, nosūtošās tīmekļa vietnes adresi, ceļu, pa kādu jūs
pārvietojaties pa mūsu tīmekļa vietnēm, un citu informāciju par jūsu sesiju mūsu tīmekļa vietnēs.

•

Sīkdatnes un citas tehnoloģijas. Lai vāktu informāciju par mūsu tīmekļa vietņu un mobilo
pakalpojumu izmantošanu, mēs un mūsu trešo personu pakalpojumu sniedzēji izmantojam tādas
tehnoloģijas kā sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli, unikāli reklāmas identifikatori un mobilās ierīces
identifikatori. Tas ietver, piemēram, informāciju no publiskām datubāzēm vai datu apkopotājiem,

kas var ietvert jūsu demogrāfisko informāciju, mediju lietošanu, iepriekšējos pirkumus,
iepirkšanās ieradumus, lojalitātes programmas informāciju vai dzīvesveida preferences. Plašāku
informāciju, tostarp Subway® tīmekļa vietnēs atrodamo sīkdatņu veidus un sīkdatņu pārvaldības
paņēmienus, lūdzu, lasiet Subway Group sīkdatņu politikā un turpmāk sadaļā „Mērķtiecīga
reklamēšana”.
•

Ģeolokācijas dati. Ja jūsu ierīce ir iestatīta, lai sniegtu atrašanās vietas informāciju, mēs varam
vākt informāciju par jūsu atrašanās vietu. Piemēram, jūsu ierīces GPS signāls ļauj mums norādīt
jums tuvāko Subway® restorānu. Lai palīdzētu mums sniegt tuvumā esošo tirdzniecības un citus
ar vietu saistītus pakalpojumus, mēs izmantojam mūsu pakalpojumu sniedzēja Google Maps API
atbilstoši Google Pakalpojumu noteikumiem, kuriem jūs piekrītat. Vairumam mobilo ierīču un
datorsistēmu jūs varat atsaukt savu atļauju mums vākt šo informāciju, izmantojot jūsu pārlūka vai
ierīces iestatījumus. Lai atsauktu Google Maps API atļaujas iestatījumu, lūdzu, izpildiet
procedūras, kas sniegtas Google Pakalpojumu noteikumos. Ja jums ir jautājumi par to, kā neļaut
mums vākt precīzu informāciju par jūsu atrašanās vietu, mēs iesakām sazināties ar savu mobilās
ierīces pakalpojumu nodrošinātāju, ierīces ražotāju vai tīmekļa pārlūka nodrošinātāju, Daži
tiešsaistes pakalpojumi un restorāna vietas tehnoloģijas var nedarboties pareizi bez informācijas
par jūsu atrašanās vietu.

No trešajām personām saņemta informācija
Mēs varam vākt informāciju par jums no citiem uzņēmumiem un organizācijām, ieskaitot publiskas
datubāzes, plašsaziņas līdzekļu platformas, mūsu trešo personu mārketinga partnerus vai dažādas
neatkarīgas iepirkumu organizācijas, kas izveidotas Subway® franšīžu labumam.
Neatkarīgas iepirkumu organizācijas sniedz daudzveidīgas atbalsta funkcijas Subway® franšīzēm savā
reģionā. Atbalsta funkcijas var ietvert, bet ne tikai, lojalitātes un dāvanu karšu programmu vadīšanu, kur
mēs varam strādāt ar neatkarīgu iepirkumu organizāciju kopējos tirdzniecības pasākumos, kas saistīti ar
šīm programmām. Neatkarīgās iepirkumu organizācijas, ar kurām mēs strādājam, ir Independent
Purchasing Cooperative, Inc. (Amerikas Savienotās Valstis, to teritorijas un Kanāda), Independent
Purchasing Company (Australāzija) Ltd. (Āzija, Austrālija un Jaunzēlande), Latin American and
Caribbean Independent Purchasing Company (Latīņamerika un Karību jūras reģiona valstis),
Independent Purchasing Company Europe Limited (Eiropa) un Middle East Independent Purchasing
Company Ltd. (MEIPC)
(Tuvie Austrumi).
Mēs varam arī vākt informāciju, kas ir publiski pieejama. Piemēram, mēs varam vākt publisku informāciju
par jums, kad jūs mijiedarbojaties ar mums ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Vācot papildu
informāciju par jums, mēs varam labot neprecīzu informāciju, uzlabot jūsu transakciju drošību un sniegt
jums produktu ieteikumus un īpašus piedāvājumus, kas, visticamāk, varētu jūs interesēt.
Apvienota informācija
Mēs varam apvienot informāciju, ko saņemam par jums, ieskaitot informāciju, ko jūs sniedzat mums tieši,
un informāciju, ko mēs vācam automātiski ar Subway Pakalpojumu starpniecību, kā arī informāciju, kas
savākta no citiem jūsu lietotiem datoriem vai ierīcēm, no citiem tiešsaistes vai bezsaistes avotiem, un no
trešajām personām. Ja mēs apvienojam jūsu personas datus un informāciju, kas nav personas dati, mēs
rīkosimies ar apvienoto informāciju kā ar personas datiem atbilstoši šim Paziņojumam par privātumu.
Anonīma un apkopota informācija
Anonimizēta un apkopota informācija neidentificē noteiktu personu un nav personas dati. Mēs
izmantojam šī veida informāciju dažādām funkcijām, ieskaitot mērījumus, kuros nosaka lietotāju interesi
par Subway Pakalpojumiem un to lietošanu, veicot iekšēju analīzi, datu analīzi un pētījumus. Mēs varam
arī kopīgot anonimizētu vai apkopotu informāciju ar trešajām personām mūsu vai viņu vajadzībām, bet

nekas no šīs informācijas nevar tikt izmantots, lai jūs identificētu vai noteiktu kaut ko citu personisku par
jums.
3. TIESISKAIS PAMATS TAM, KĀ MĒS LIETOJAM JŪSU PERSONAS DATUS
Informāciju, ko mēs vācam, mēs varam izmantot tālāk minētajos veidos.
Lai sniegtu mūsu pakalpojumus un sazinātos ar jums:
•
•
•
•

izpildītu jūsu pieprasījumus, piegādātu pasūtījumus un apstrādātu maksājumus par mūsu
produktiem un pakalpojumiem;
sazinātos ar jums par jūsu pasūtījumiem, pirkumiem vai kontiem pie mums, ieskaitot rīkošanos ar
jebkādu pieprasījumu, jautājumu vai komentāru, kas jums būtu;
sniegtu jums tiešsaistes pakalpojumus, kas ietver mūsu tīmekļa vietnes un/vai mobilās lietotnes;
un
sniegtu klienta atbalstu, ieskaitot jebkādu bažu izskatīšanu par mūsu pakalpojumiem.

Lai jums pārdotu, uzlabotu mūsu pakalpojumus un tālāk minētās likumīgās darījumu intereses:
•
•
•
•
•
•
•

pastāstītu jums par mūsu produktiem un pakalpojumiem, konkursiem, piedāvājumiem,
veicināšanas pasākumiem vai īpašiem notikumiem, kas, mūsuprāt, jūs varētu interesēt, ja jūs
esat Subway® lojalitātes programmas dalībnieks;
personalizētu jūsu pieredzi mūsu restorānos un mūsu tiešsaistes pakalpojumos;
pārbaudītu jūsu identitāti vai sazinātos ar jums par jūsu aktivitātēm saistībā ar Subway
Pakalpojumiem;
pārvaldītu mūsu uzņēmējdarbību, ieskaitot jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, veiktu
patērētāju un operāciju izpēti un novērtētu mūsu tirdzniecības, tirgvedības un reklāmas
efektivitāti;
izmantotu analīzes un profilēšanas tehnoloģiju, lai personalizētu jūsu pieredzi; piegādātu saturu
(ieskaitot reklāmu), kas piemērota jūsu interesēm, un darītu jums zināmu, kā lietot Subway
Pakalpojumus (skatiet tālāk „MĒRĶTIECĪGA REKLAMĒŠANA”, lai iegūtu plašāku informāciju);
saistītu vai apvienotu ar informāciju, ko mēs saņemam no citiem, lai palīdzētu saprast jūsu
vajadzības, izmantotu interesēm atbilstošu vai mērķtiecīgu reklāmu vai mērķa izmaiņas mūsu
datoros vai citās ierīcēs;
garantētu mūsu tīklu un sistēmu drošību, ieskaitot palīdzību tehnisku un pakalpojumu problēmu
diagnostikā, novērstu kļūmes, kļūdas vai defektus saistībā ar jūsu kontu vai aktivitātēm;

izpildītu atbilstošā likuma prasības;
•
•
•
•

aizsargātu pret krāpšanu un citiem noziegumiem, prasībām un saistībām;
izpildītu juridiskās saistības un mūsu politikas;
iesniegtu likumīgu prasību vai aizstāvētos pret tādu; un
uzraudzītu un ziņotu par atbilstības problēmām.

Sabiedriskajām interesēm:
•

mēs varam izmantot jūsu personas datus, ja mēs pamatoti uzskatām, ka ir kāda būtiska drošības
vai produkta problēma, kas mums ir jāatklāj jums vai kompetentām iestādēm, un jūsu datu
izmantošana novērsīs vai potenciāli samazinās briesmas jums vai citiem.

Ar jūsu atļauju (kur to prasa atbilstošais likums) mēs varam izmantot informāciju, ko vācam, šādiem
nolūkiem:

•
•
•
•

lai jums sūtītu e-pasta ziņojumus vai teksta ziņojumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem,
konkursiem, piedāvājumiem, veicināšanas pasākumiem vai īpašiem notikumiem, kas, mūsuprāt,
jūs varētu interesēt;
lai jums sūtītu e-pasta ziņojumus vai teksta ziņojumus par mūsu uzņēmējdarbības partneru
produktiem un pakalpojumiem;
sniegtu ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus;
izmantotu sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas.

Mēs varam izmantot informāciju, ko vācam par jums, citos veidos, par ko mēs jums pastāstīsim tad, kad
to vāksim, un par ko mēs lūgsim jūsu atļauju, ja to prasa likums.
4. JŪSU DATU KOPĪGOŠANA
Mēs nepārdodam neko no jūsu personas datiem nevienai trešajai personai, ieskaitot jūsu vārdu, adresi,
e-pasta adresi vai kredītkartes informāciju.
Taču mēs varam kopīgot informāciju, ko savācām no jums vai par jums, tālāk norādītajos veidos ar šādu
kategoriju uzņēmumiem:
Subway Group ietvaros
Subway Group var kopīgot jūsu informāciju starp mūsu organizācijām, lai vadītu mūsu lojalitātes
programmas, izpildītu pasūtījumus un pieprasījumus, un paplašinātu un veicinātu mūsu produktu un
pakalpojumu piedāvājumus. Subway Group dalībnieki, kas saņem jūsu personas informāciju, nav
pilnvaroti šo informāciju lietot vai kopīgot citādi, kā tas izklāstīts šajā Paziņojumā par privātumu.
Ar trešajām personām
Subway® franšīzes un attīstības aģenti. Ja jūs izvēlaties sazināties ar mums vai iesniegt aptauju par jūsu
pieredzi Subway® franšīzes restorānā, mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar Subway® franšīzes
dalībniekiem, lai tie varētu nodarboties ar jūsu pieprasījumu, komplimentu vai sūdzību. Mēs arī varam
kopīgot jūsu informāciju ar attīstības aģentu, kas pārrauga restorāna darbību. Attīstības aģenti ir
neatkarīgi Subway® franšīzes devēja darbuzņēmēji, kas ir atbildīgi par franšīzes izaugsmi noteiktā
teritorijā.
Neatkarīgas iepirkumu organizācijas. Atkarībā no jūsu reģiona mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar
atbilstošām neatkarīgām iepirkumu organizācijām un to filiālēm jūsu tirgū saistībā ar tiešsaistes
pirkumiem, dāvanu karšu reģistrāciju un lojalitātes programmu vadību.
Trešo personu pakalpojumu sniedzēji. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar piegādātājiem, kas
sniedz mums pakalpojumus, piemēram, uzņēmējdarbības, profesionālas vai tehniskas atbalsta funkcijas.
Tas ietver, bet ne tikai: pakalpojumu sniedzējus, kas mitina vai pārvalda Subway Pakalpojumus;
maksājumu apstrādātājus; datu apstrādātājus vai citu informācijas tehnoloģiju pakalpojumus; pētījumu un
analīžu veikšanu; klientu pieredzes pārvaldības pakalpojumu sniegšanu un individuālu klientu pieredzes
personalizēšanu. Mēs neatļaujam šiem izpildītājiem izmantot vai kopīgot šo informāciju jebkādam
nolūkam, izņemot pakalpojumu sniegšanai mūsu vārdā.
Citas trešās personas. jūsu personas dati var tikt kopīgoti arī ar mūsu sponsoriem, partneriem,
reklāmdevējiem, reklāmas tīkliem, reklāmas serveriem un analīzes uzņēmumiem vai citām trešajām
personām saistībā ar tirgvedības, veicināšanas un citiem piedāvājumiem, kā arī ar produkta informāciju.
Jūsu informāciju var arī kopīgot ar trešajām personām, ko mēs identificējam tajā laikā, kad jūs sniedzat
personas datus, vai citā veidā ar jūsu atļauju.
Totalizatori, konkursi un akcijas: ja jūs izvēlaties piedalīties kādā no mūsu totalizatoriem, konkursiem vai
citos veicināšanas pasākumos, mēs varam atklāt jūsu informāciju trešajām personām vai sabiedrībai

atbilstoši šādas veicināšanas vadībai, kā to paredz likums, vai citādi atļauj veicināšanas pasākuma
oficiālie noteikumi, vai citādi saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu.
Uzņēmuma īpašnieku maiņa. Jūsu Personas dati tiek uzskatīti par uzņēmuma aktīvu, un tos var atklāt vai
nodot trešajai personai paredzētas vai faktiskas Subway Group vai tās daļas pirkšanas, jebkādas
reorganizācijas, pārdošanas, līzinga, apvienošanas, kopuzņēmuma veidošanas, tiesību nodošanas,
apvienošanas vai jebkādas citas iegūšanas, nodošanas vai finansēšanas gadījumā, kas skar visu vai
daļu mūsu uzņēmējdarbības vai kādu no uzņēmējdarbības aktīviem vai akcijām (tostarp saistībā ar
jebkādu bankrotu vai līdzīgu procesu), lai jūs varētu turpināt saņemt tos pašus produktus un
pakalpojumus, vai uzturētu tās pašas vai līdzīgas attiecības ar šo trešo personu.
Tiesiska izpaušana. Mēs varam atklāt jūsu datus, ja uzskatām, kas informācijas sniegšanu prasa likums,
tiesas pavēste vai cits juridisks process, ja mēs uzskatām, ka informācijas sniegšana ir vajadzīga, lai
panāktu mūsu līgumu vai politiku izpildi, vai ja mēs uzskatām, ka informācijas sniegšana palīdzēs mums
aizsargāt Subway Group vai mūsu klientu vai partneru tiesības, īpašumu vai drošumu.
Saskaņā ar jūsu atļauju. Mēs varam kopīgot jūsu datus ar citiem uzņēmumiem, ja jūs mums atļaujat vai
liekat kopīgot šo informāciju.
Subway uzņēmumu grupa turpina būt atbildīga par personas datiem, kurus mēs kopīgojam ar trešajām
personām, lai tās veiktu datu apstrādi mūsu vārdā saistībā ar mūsu saimniecisko darbību, un mēs
saglabājam savu šajā Paziņojumā par privātumu noteikto atbildību, ja mūsu piesaistītās trešās personas
apstrādā jūsu Personas datus Privātuma vairoga principiem neatbilstošā veidā, izņemot gadījumus, kad
Subway Group spēj pierādīt, ka tā nav atbildīga par kaitējuma izraisīšanu.
5. MĒRĶĒTĀ REKLĀMA
Mēs izmantojam trešo personu analīzes un izsekošanas rīkus, piemēram, Google Analytics, Adobe
Marketing Cloud, Facebook Customer Audience un citus, lai palīdzētu mums izsekot, segmentēt un
analizēt Subway Services lietošanu un lai palīdzētu mums vai šīm trešajām personām sniegt jums vēl
mērķtiecīgāku reklāmu Subway Pakalpojumos un visā internetā. Šie rīki var izmantot tādas tehnoloģijas
kā sīkdatnes, tīmekļa bāksignālus, pikseļa tagus, žurnālfailus, Flash sīkdatnes vai citas tehnoloģijas, lai
vāktu un saglabātu nepersoniskus datus.
Pēc mūsu pieprasījuma šīs trešās personas vāc un kopīgo ar mums lietošanas informāciju par mūsu
tīmekļa vietņu apmeklējumiem, mēra un pēta mūsu reklāmas efektivitāti, izseko lapu lietojumam un
ceļiem, pa kuriem notiek pārvietošanās mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumos, palīdz mums noteikt mūsu
interneta reklāmkarogu mērķi savās un citu personu vietnēs, kā arī izseko mūsu interneta reklāmkarogu
un citu saišu izmantošanu no mūsu tirdzniecības partneru vietnēm uz mūsu tīmekļa vietnēm. Tāpat tās
var apvienot informāciju, ko tās ievāc no jūsu mijiedarbības ar Subway Pakalpojumiem, ar informāciju, ko
tās ievāc no citiem avotiem.
Mums nav piekļuves šo trešo personu sīkdatņu vai citu izsekošanas tehnoloģiju lietošanai un kontroles
pār to. Lai uzzinātu vairāk par savām reklāmas izvēlēm saistībā ar jūsu datu vākšanu un izmantošanu,
lūdzu, izlasiet Subway Group Sīkdatņu politiku. Jūs varat arī apmeklēt Adobe tīmekļa vietni plašākai
informācijai par vairāku ierīču izsekošanu un/vai kā atsaistīt savas ierīces.
6. ATTEIKŠANĀS
Sīkdatnes un citas tehnoloģijas
Lai uzzinātu, kā atteikties no šiem pakalpojumiem, lūdzu, izlasiet Subway Group Sīkdatņu politiku.

Tirgvedības ziņojumi
Ja jūs esat piekritis saņemt no mums tirgvedības ziņojumus, jūs vēlāk varat atteikties, izpildot atteikšanās
norādījumus tirgvedības ziņojumos, ko mēs jums sūtām, vai jūs varat arī sazināties ar mums, izmantojot
saziņas datus, kas sniegti iepriekš sadaļā „Kā sazināties ar mums”. Atkarībā no Subway Pakalpojumiem,
ko jūs izmantojat, jums var būt arī iespēja mainīt jūsu saziņas preferences jūsu izmantoto tiešsaistes
pakalpojumu profila sekcijā vai ierīces iestatījumos. Ja jūsu mobilās lietotnes atļauj pašpiegādes
paziņojumus, jūs varat arī atteikties no šo paziņojumu saņemšanas, dodoties uz sava mobilā tālruņa
iestatījumiem un pārslēdzot slēdzi „Paziņojumu” savā mobilajā lietotnē uz „izslēgts”.
Ja jūs atsakāties no tirgvedības paziņojumu saņemšanas no mums, mēs joprojām varam jums sūtīt
paziņojumus par jūsu transakcijām, jebkādiem kontiem, ko esat izveidojis pie mums, un jebkādām
sacensībām, konkursiem, balvu izlozēm vai totalizatoriem, kuros jūs esat pieteicies. Atteikšanās no viena
veida saziņas nenozīmē, ka jūs esat atteicies arī no citiem veidiem. Piemēram, ja jūs esat atteicies no
tirgvedības e-pasta ziņojumu saņemšanas, jūs varat joprojām saņemt tirgvedības teksta ziņojumus, ja
esat izvēlējies tos saņemt. Lūdzu, ievērojiet, ka, ja jūs saņemat paziņojumus no Subway® franšīzes, jums
vajadzēs atteikties no tiem tiešā veidā.
Lojalitātes programma
ASV un Kanādā. Dalība Subway® lojalitātes programmā ir brīvprātīga; jūs varat izbeigt savu dalību
Subway® lojalitātes programmā, izmantojot saziņas datus, kas norādīti iepriekš sadaļā „Kā sazināties ar
mums”. Šādā gadījumā visi ar šīs programmas starpniecību ievāktie dati tiks dzēsti, izņemot tos datus,
kuru saglabāšana ir mūsu juridisks pienākums. Lūdzu, ievērojiet, ka dati, kas ievākti citas mijiedarbības
rezultātā ārpus programmas, var palikt pie mums.
Starptautiskā. Ja jūs vēlaties atteikties no starptautiskas lojalitātes programmas, lūdzu, sazinieties ar
neatkarīgo iepirkumu organizāciju, kas ir atbildīga par programmas vadīšanu tajā reģionā, kurā jūs
reģistrējāties. Visu neatkarīgo iepirkumu organizāciju un to reģionu sarakstu, lūdzu, skatiet iepriekš
sadaļā „Informācija, kas saņemta no trešajām personām”.
Lietotņu izsekošanas preferences
Atteikšanās dzēšot. Jūs varat atteikties no visas informācijas, kas ievākta ar mūsu lietotnes(-ņu)
starpniecību, atinstalējot to/tās. Jūs varat izmantot standarta atinstalēšanu, lietotnes un datu pārvaldības
procesus, kas pieejami jūsu mobilajā ierīcē. Kad esat atinstalējis lietotni, visa informācija, kas saglabāta
lietotnē, tiek izdzēsta, ieskaitot visas preferences, kuras jūs iepriekš iestatījāt atļaujai noteikt atrašanās
vietu un to, vai esat atļāvis sūtīt pašpiegādes paziņojumus. Kad lietotne ir atinstalēta un preferences
izdzēstas, pašpiegādes paziņojumu sūtīšana no lietotnes tiks apturēta. Jūs varat arī atturēties no
lietotnes funkciju izmantošanas, kas vāc specifiskus datu veidus.
Atteikšanās no atrašanās vietas noteikšanas. Jums var būt iespējams pielāgot savas ierīces iestatījumus
tā, ka informācija par jūsu fizisko atrašanās vietu netiek sūtīta trešajām personām, (a) atspējojot
atrašanās vietas pakalpojumus ierīces iestatījumos vai (b) liedzot noteiktām tīmekļa vietnēm vai
mobilajām lietotnēm atļauju piekļūt atrašanās vietas informācijai, mainot attiecīgās preferences un
atļaujas jūsu mobilajā ierīcē vai pārlūka iestatījumos. Lūdzu, ievērojiet, ka jūsu atrašanās vietu var iegūt
no jūsu WiFi, Bluetooth un citiem ierīces iestatījumiem. Plašāku informāciju skatiet savas ierīces
iestatījumos.
7. JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS
Noteiktos apstākļos jums ir tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, ko nodrošina atbilstošie datu
aizsardzības likumi. Jums ir tiesības:
Piekļuve saviem personas datiem. Jūs varat prasīt piekļuvi saviem personas datiem. Tas dod jums
iespēju saņemt kopiju ar jūsu personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, un pārbaudīt, ka mēs to likumīgi

apstrādājam. Jūs varat pamatoti piekļūt saviem personas datiem, sazinoties ar Subway Group Privātuma
biroju saistībā ar jūsu personas datu precizitāti. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs varam pieprasīt no jums
specifisku informāciju, lai mums būtu iespējams apstiprināt jūsu identitāti un tiesības piekļūt, kā arī meklēt
un sniegt jums personas datus, kuri ir mūsu rīcībā.
Jūsu tiesības piekļūt personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, nav absolūtas. Ir gadījumi, kad atbilstošais
likums vai regulatīvās prasības mums atļauj vai pieprasa atteikt visus mūsu īpašumā esošos jūsu
personas datus vai to daļu sniegšanu. Turklāt personas dati var būt iznīcināti, dzēsti vai anonimizēti. Ja
mēs nevaram sniegt jums piekļuvi jūsu personas datiem, mēs jūs informēsim par iemesliem, ja tam nav
kādi juridiski vai regulatīvi ierobežojumi.
Savu personas datu mainīšana un atjaunināšana. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai mūsu īpašumā esošie
personas dati ir precīzi, aktuāli un pilnīgi. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai
novecojuši, jūs varat pieprasīt šīs informācijas pārskatīšanu vai labošanu. Mēs izmantosim saprātīgus
centienus, lai pārskatītu un ja nepieciešams, izmantosim saprātīgus centienus, lai informētu aģentus,
pakalpojumu sniedzējus un citas trešās personas, kurām tika sniegta neprecīza informācija, lai viņu rīcībā
esošie ieraksti arī varētu tikt laboti vai atjaunoti. Taču mēs saglabājam tiesības nemainīt nekādus
personas datus, ko mēs uzskatām par precīziem.
Savu personas datu izdzēšana. Jūs varat mūs lūgt, lai dzēšam vai noņemam personas datus, ja mums
nav likumīga pamata turpināt to izmantošanu. Jums ir arī tiesības mūs lūgt, lai dzēšam, vai noņemam
jūsu personas datus, ja jūs sekmīgi izmantojāt savas tiesības iebilst pret to apstrādi (skatiet tālāk), ja mēs
esam nelikumīgi apstrādājuši jūsu informāciju vai mums ir jāizdzēš jūsu personas dati, lai ievērotu likuma
prasības. Ludzu, ievērojiet, ka mēs ne vienmēr varam ievērot jūsu prasību par dzēšanu specifisku
juridisku iemeslu dēļ, par ko mēs jums ziņosim, ja piemērojams, jūsu pieprasījuma laikā.
Iebilšana pret savu personas datu apstrādi. Noteiktos gadījumos jums var būt tiesības iebilst, ka mēs
apstrādājam jūsu datus. Šīs tiesības ir izmantojamas, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus uz mūsu
(vai trešās personas) leģitīmo interešu pamata, pret ko jūs varat iebilst, ja uzskatāt, ka tas apdraud jūsu
pamattiesības un brīvības. Jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības
nolūkiem. Taču dažos gadījumos mēs varam pierādīt, ka mums ir nepārvarams likumīgs pamats
apstrādāt jūsu datus vai likumīgs pienākums, kas ignorē jūsu tiesības un brīvības.
Datu pārnesamība. Jūs varat pieprasīt savu personas datu nodošanu jums vai trešajai personai. Mēs
sniegsim jums vai trešajai personai, kuru jūs esat izvēlējies, jūsu datus strukturētā, parasti izmantotā,
mašīnlasāmā formātā. Lūdzu, ievērojiet, kas šīs tiesības attiecas tikai uz automātisko informāciju, kurai
jūs sākotnēji devāt mums lietošanas atļauju, vai, kad mēs izmantojām šo informāciju, lai izpildītu līgumu
ar jums.
Kalifornijas rezidentu privātuma tiesības. Kalifornijas likums ļauj Kalifornijas rezidentiem pieprasīt
noteiktus datus par to, kā viņu personas informācija tiek kopīgota ar trešajām personām vai saistītiem
uzņēmumiem tiešās tirgvedības nolūkiem. Ja jūs esat Kalifornijas rezidents un vēlētos veikt šādu
pieprasījumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@subway.com un temata rindā iekļaujiet „My
California Privacy Rights”.
Lūdzu, ievērojiet, ka, ja jūs atsakāties no mūsu tirgvedības paziņojumu saņemšanas, mēs joprojām
varam jums sūtīt paziņojumus par jūsu transakcijām, jebkādiem kontiem, ko esat izveidojies pie mums, un
jebkādām sacensībām, konkursiem, balvu izlozēm vai totalizatoriem, kuros esat pieteicies. Atteikšanās no
viena veida saziņas nenozīmē, ka jūs esat atteicies arī no citiem veidiem. Piemēram, ja jūs esat atteicies
no tirgvedības e-pasta ziņojumu saņemšanas, jūs varat joprojām saņemt tirgvedības teksta ziņojumus, ja
esat izvēlējies tos saņemt. Lūdzu, ievērojiet, ka, ja jūs saņemat paziņojumus no Subway® franšīzes, tad
jums vajadzēs atteikties no tiem tiešā veidā.
Ja jūs vēlaties izmantot kādu no iepriekš izklāstītajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums. Mums
būs nepieciešams saņemt no jums specifisku informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti. Tas ir
drošības pasākums, kas palīdz nodrošināt to, ka jūsu personas dati netiek atklāti personām,
kurām nav tiesību tos saņemt.

8. DATU STARPTAUTISKA PĀRSŪTĪŠANA UN PRIVĀTUMA VAIROGS
Mūsu globālās darbības dēļ jūsu personas dati var tikt pārsūtīti un apstrādāti Amerikas Savienotajās
Valstīs vai citās valstīs, kas var nenodrošināt tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā jūsu mītnes valsts.
Subway Group privātuma prakses atbilst visiem atbilstošajiem valsts, nacionālajiem, pavalsts un vietējiem
datu aizsardzības un drošības likumiem.
Mūsu klientiem, kuriem Subway Pakalpojumu lietošanas dēļ notiek personas datu pārsūtīšana no Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ) vai Šveices uz valstīm ārpus EEZ, mēs paļaujamies uz vienu vai vairākiem
tālāk minētajiem tiesiskajiem mehānismiem: ES–ASV Privātuma vairogu, Šveices–ASV Privātuma
vairogu, līguma standartklauzulām un indivīda piekrišanu.
Subway® Group apkalpošanas sabiedrība, Franchise World Headquarters (FWH) un citi ASV esošie
mūsu saistītie uzņēmumi: Doctor’s Associates LLC, Franchisee Shipping Center Co., LLC, FWH
Technologies, LLC, Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd., Subway IP, Inc., Subway MyWay,
LLC, Subway Realty, LLC, Subway Real Estate, LLC ievēro ES–ASV un Šveices–ASV Privātuma vairoga
regulējumu, ko noteikusi ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu no Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ) un Šveices uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Mūsu saistītie uzņēmumi ASV
apstiprināja, ka tie ievēro Privātuma Vairoga principus par paziņošanu, izvēli, atbildību par turpmāko
pārsūtīšanu, drošību, datu integritāti un nolūka ierobežojumu, piekļuvi un palīdzību un atbildību. Ja pastāv
konflikts starp šī Paziņojuma par privātumu un Privātuma vairoga principiem, priekšroka ir Privātuma
vairoga principiem. Lai uzzinātu vairāk par Privātuma vairoga programmu un aplūkotu mūsu sertifikācijas
lapu, lūdzu, apmeklējiet https://www.privacyshield.gov.
Franchise World Headquarters un citi saistīti uzņēmumi ASV apņemas sadarboties ar ES datu
aizsardzības iestādēm (DAI) un Šveices Federālo datu aizsardzības un informācijas Komisāru (FDAIK)
un ievērot norādījumus, ko sniedz šādas iestādes attiecībā uz cilvēkresursu un citu datu pārsūtīšanu no
ES un Šveices.
Atbilstoši ES–ASV un Šveices–ASV Privātuma vairoga principiem, Franchise World Headquarters un citi
saistīti uzņēmumi ASV apņemas atrisināt sūdzības par jūsu privātumu un to, kā mēs vācam un
izmantojam jūsu personas datus. Eiropas Savienības vai Šveices personām ar jautājumiem vai sūdzībām
saistībā ar šo Paziņojumu par privātumu vispirms jāsazinās ar Subway Privātuma biroju (skatiet iepriekš
„Kā sazināties ar mums”).
Franchise World Headquarters un citi saistīti uzņēmumi ASV attiecībā uz Privātuma vairogu ir pakļauti
Federālās tirdzniecības komisijas (FTK) izmeklēšanas un izpildes pilnvarām. Noteiktos apstākļos, ja mēs
tiešā ceļā neatrisinām jūsu sūdzību, jūs varat iesniegt ar Privātuma vairogu saistītas sūdzības savai Datu
aizsardzības iestādei (DAI):
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm,
kura izveidos speciālistu grupu, lai izmeklētu un atrisinātu sūdzības, kas ierosinātas atbilstoši Privātuma
vairogam. Mēs pilnībā izpildīsim norādījumus, ko sniegs DAI, un spersim vajadzīgos soļus, lai novērstu
jebkādu neatbilstību Privātuma vairoga principiem. Šādi neatkarīgi domstarpību atrisināšanas mehānismi
ir pieejami ES un Šveices pilsoņiem bez maksas. Papildus tam saskaņā ar Privātuma vairogu jums var
būt tiesības vērsties juridiski saistošā šķīrējtiesā.
9. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?
Ciktāl to atļauj atbilstošais likums, mēs paturam jūsu personas datus tik ilgi, (1) cik tie nepieciešami tiem
nolūkiem, kādiem mēs to ieguvām, un saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu vai, (2) ja mums ir cits
likumīgs pamats, kas paziņots šajā Paziņojumā par privātumu vai tā savākšanas brīdī, šīs informācijas
paturēšanai pēc tā laika perioda, kurā tā bija nepieciešama, lai kalpotu sākotnējam nolūkam, kuram bija
nepieciešams saņemt personas datus. Ja šo datu apstrādes likumīgais pamats bija vienīgi atļauja, mēs
izdzēsīsim personas datus, ja šī atļauja tiks atsaukta.

10. BĒRNU PRIVĀTUMS
Mūsu pakalpojumi nav paredzēti izmantošanai bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem vai ekvivalentu
minimālo vecumu atkarībā no jurisdikcijas.
Ja jūs esat vecāks vai likumīgais aizbildnis un uzskatāt, ka mēs esam ievākuši datus par jūsu bērnu,
lūdzu, sazinieties ar mums, kā aprakstīts iepriekš sadaļā „Kā sazināties ar mums”.
Ja mēs uzzinām, ka esam netīši ievākuši personas datus par bērnu, kas ir jaunāks par 13 gadiem vai
ekvivalentu minimālo vecumu atkarībā no jurisdikcijas, mēs veiksim darbības, lai izdzēstu datus, cik ātri
vien iespējams.
11. MŪSU DROŠĪBA
Mēs atzīstam jūsu personas datu drošības saglabāšanas svarīgumu. Mēs aizsargājam jūsu datus,
izmantojot drošības pasākumus, ieskaitot fiziskas, administratīvas un tehniskas aizsargierīces, lai
samazinātu jūsu datu zuduma, nepareizas lietošanas, neatļautas piekļuves, atklāšanas vai izmainīšanas
risku.
Lai gan mēs esam izmantojuši drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu apsargāt jūsu personas
datus, neviena sistēma nespēj garantēt 100% drošību. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs nevaram nodrošināt vai
garantēt drošību nevienai informācijai, ko jūs mums pārsūtāt. Jūs izmantojat Subway Pakalpojumus un
sniedzat mums savus datus, pats uzņemoties risku.
12. MŪSU GRUPAS UZŅĒMUMI
Tālāk ir norādīts organizāciju saraksts, kuras var tik iesaistītas jūsu personas datu apstrādāšanā.
Doctor's Associates LLC
Franchise World Headquarters, LLC
FWH Technologies, LLC
Sandwich and Salad Franchises of South Africa ( Proprietary) Ltd.
SJ Marketing G.K.
Subway Brand Management & Consultant (Shanghai) Co., Ltd.
Subway Franchise Systems of Canada, ULC
Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. Sucursal Argentina
Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd.
Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V.
Subway Franchisee Advertising Fund Trust Ltd.
Subway Franchisee Canadian Advertising Trust
Subway Franchisee Gift Certificate Management Company, LLC
Subway International B.V. - Ecuador
Subway International B.V. - South Korea Branch
Subway International B.V. - Taiwan Branch
Subway International B.V.
Subway International de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Subway IP LLC
Subway Japan G.K.
Subway MyWay of Canada, ULC
Subway MyWay, LLC
Subway Partners Colombia C.V.
Subway Systems Colombia S.A.S.
Subway Realty e Desenvolvimento de Software do Brasil Ltda.
Subway Realty Limited
Subway Realty of France EURL

Subway Realty of Italy S.r.l.
Subway Realty of Spain, S.L.U.
Subway Realty of the Netherlands B.V. Merkezi Hollanda Istanbul Merkezi Şubesi
Subway Subs of Canada, ULC
Subway Systems Australia Pty. Ltd.
Subway Systems do Brasil Ltda.
Subway Restaurant Management (Shanghai) Co. Ltd.
Subway Systems India Private Limited
Subway Systems Middle East FZ-LLC
Subway Systems Singapore Pte. Ltd.
Subway Vermietungs-und Servicegesellschaft mbH
Subway Vermietungs-und Servicegesellschaft m.b.H. -organizacni slozka (Čehijas Republika)

Paldies, ka izlasījāt mūsu Paziņojumu par privātumu. Jautājumu gadījumā par šo
Paziņojumu vai par to, kā mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums,
izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta šī dokumenta sākumā sadaļā „Kā sazināties
ar mums”.
Ja mēs nespējam atrisināt jūsu aktualizētos problēmjautājumus, jums ir tiesības
sazināties ar datu privātuma uzraudzības iestādi tajā valstī, kurā jūs dzīvojat vai strādājat
vai kurā pēc jūsu uzskatiem tika pārkāpti datu aizsardzības noteikumi, vai rast tiesiskās
aizsardzības līdzekļus tiesas ceļā.

