PRIVĀTUMA POLITIKA
Fiziskāspersonas datu apstrādē

Pārzinis

SIA "RavLat"
vienotais reģistrācijas Nr. 40103406359
juridiskā adrese: Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
tālr. +371 26668787
e-pasts:info@ravlat.lv

Personas datu apstrāde:datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības
tiesību aktiem, LR normatīvajiem aktiem un pārziņa izvirzītiem priekšnosacījumiem.
Līgums

Darba līgums

Datu subjekts/Klients
Datu subjekts/Kandidāts
Datu subjekts/Darbinieks
Datu subjekta/
Klienta personas dati
Datu subjekta/
Kandidāta personas dati
Datu subjekta/
Darbinieka personas dati
Datu subjekts
Personas apliecinošs
dokuments

Personas dati
Vārds, uzvārds

Personas kods

Adrese
Tālruņa numurs
Personas
apliecinoša
dokumenta uzrādīšana

Personas dati
Vārds, uzvārds
Kontaktinformācija
Informācija par izglītību, t.sk.
sertifikāti, kursi

Definīcijas
Pārziņa un Datu subjekta/Klienta starpā noslēgts līgums (dokumentu kopums), par
dzīvojamās platības un/vai nedzīvojamās platības un/vai teritorijas un/vai kustamā
īpašuma uzkopšanu.
Ja Datu subjekts/Klients nesniedz savus Personas datus, tad Līgums ar Datu
subjektu/Klientu netiek noslēgts.
Pārziņa un Datu subjekta/Darbinieka starpā noslēgts Darba līgums (dokumentu
kopums), ar kuru Darba devējs (Pārzinis) un darbinieks(Datu subjekts/Darbinieks)
nodibina savstarpējās darba tiesiskās attiecības.
Ja Datu subjekts/Darbinieks nesniedz savus Personas datus, tad Darba līgums ar
Datu subjektu/Darbinieku netiek noslēgts.
Fiziska persona, kas noslēdz Līgumu ar Pārzini un saņem pakalpojumu no
Pārziņa
Fiziska persona, kas atlases nolūkos iesniedz Pārzinim savu CV, kandidējot uz
darba vakanci.
Fiziska persona, kas noslēdz Darba līgumu ar Pārzini un par nolīgto darba
samaksu veic noteiktu darbu, darba devēja vadībā (Pārziņa vadībā)
Personas dati, kas noslēdzot Līgumu tiek izpausti Pārzinim
Personas dati, kas atlases nolūkos tiek iesniegti Pārzinim ar CV, kandidējot uz
darba vakanci
Personas dati, kas noslēdzot Darba līgumu tiek izpausti Pārzinim
Klients, Kandidāts, Darbinieks
Personas apliecība un pase (Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.panta
1.daļa).
Datu subjekts - Klients
Nepieciešamība
1. Lai noslēgtu Līgumu
2. Lai izrakstītu rēķinu, par
sniegtiem pakalpojumiem
1. Lai noslēgtu Līgumu
2. Lai izrakstītu rēķinu, par
sniegtiem pakalpojumiem
Lai sniegtu pakalpojumu Līguma
ietvaros
Lai
sazinātos
ar
Datu
subjektu/Klientu Līguma ietvaros
Lai noslēgtu Līgumu

Pamatojums
1. Datu subjekta identificēšana
2. LR normatīvie akti
1. Datu subjekta identificēšana
2. LR normatīvie akti
Līguma izpilde
Datu subjekta sazvanīšana, Līguma ietvaros
Datu subjekta identificēšana

Datu subjekts - Darbinieks
Darbinieku atlase
Nepieciešamība
Pamatojums
Datu subjekta identificēšana
Datu subjekta piekrišana, ko Jūs sniedzat
iesūtot savu CV
Lai sazinātos ar kandidātu
Datu subjekta piekrišana, ko Jūs sniedzat
iesūtot savu CV
Lai izvērtētu kandidāta
1. Datu subjekta piekrišana, ko Jūs sniedzat
zinašanas/prasmi
iesūtot savu CV
2. Pārziņa leģitīmās intreses

Profesionālā pieredze

Lai izvērtētu kandidāta
zinašanas/prasmi

1. Datu subjekta piekrišana, ko Jūs sniedzat
iesūtot savu CV
2. Pārziņa leģitīmās intreses

Valodas zināšanas

Lai izvērtētu kandidāta prasmi
sazināties latviešu valodā

1. Datu subjekta piekrišana, ko Jūs sniedzat
iesūtot savu CV
2. Pārziņa leģitīmās intreses

Personas dati

Datu subjekts – Darbinieks
Darba līguma noslēgšana
Nepieciešamība

Vārds, uzvārds

Lai noslēgtu Darba līgumu

Personas kods

Lai noslēgtu Līgumu

Adrese

Lai noslēgtu Līgumu

Konta numurs un banka

Lai veiktu algas samaksu

Tālruņa numurs

Lai
sazinātos
ar
Datu
subjektu/Klientu Līguma ietvaros
Lai noslēgtu Līgumu

Personas
apliecinoša
dokumenta uzrādīšana

Datu subjekta/Klienta
Datu subjekta/Kandidāta
Datu subjekta/Darbinieka

Datu subjekta/Klienta
Datu subjekta/Kandidāta

Datu subjekta/Darbinieka

Pamatojums

1. Datu subjekta identificēšana
2. LR normatīvie akti
1. Datu subjekta identificēšana
2. LR normatīvie akti
LR normatīvie akti
1. Darba līguma izpilde
2. LR normatīvie akti
Datu subjekta sazvanīšana, Līguma ietvaros
Datu subjekta identificēšana

Personas datu apstrādes nolūki
Līguma izpildes nodrošināšanai
Personāla atlase
Darba līguma noslēgšanai
Personas datu glabāšans ilgums
Līguma ietvaros iegūtie personas dati tiek glabāti piecus gadus vai tik ilgi, kamēr
tie būs nepieciešami Pārziņa interešu aizsardzībai.
Iesūtītie dati tiek glabāti ne ilgāk, kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc atlases termiņa
beigām, ja vien:
1. netiek noslēgts Darba Līgums, tad personas dati tiek glabāti desmit gadus vai
tik ilgi, kamēr tie būs nepieciešami Pārziņa interešu aizsardzībai;
2. kandidāts CV ir norādījis, lai personas dati tiek glabāti un tiek izteikts intervijas
piedāvājums citas vakances gadījumā. Šādā gadījumā Pārziņa lietvedībā
personas dati glabājas 5 (piecu) gadus, ja vien kandidāts nav norādijis citu
termiņu.
Līguma ietvaros iegūtie personas dati tiek glabāti desmit gadus vai tik ilgi, kamēr
tie būs nepieciešami Pārziņa interešu aizsardzībai.

Personas datu nodošana
Personas dati netiek nodoti trešām personām, izņemot Pārzinis var izpaust personas datus gadījumos, kad to nosaka
tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:
1.
tiesību aizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma;
2.
tiesību aizsardzības iestādēm, lai pārzinis aizstāvētu savas tiesiskās intereses;
3.
juristam un/vai zvērinātam advokātam, kas sniedz pārzinim juridisko palīdzību, pārziņa tiesisko interešu
aizstāvības gadījumos.
Papildus datu subjekta/Klienta/Kandidāta/Darbinieka datu apstrāde
Pārzinis Datu subjekta/Klienta, Datu subjekta/Kandidāta unDatu subjekta/Darbinieka datus neizmantos automatizētu
lēmumu pieņemšanā vai profilēšanā.
Piekļuve saviem personas datiem
Datu subjektam/Klientam, Datu subjektam/Kandidātam unDatu subjektam/Darbiniekamir tiesības pieprasīt
informāciju no Pārziņa vai Pārzinis apstrādā ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi
saviem personas datiem.

Līgums
Darba līgums

Personas datu labošana
Ja slēdzot Līgumu rekvizītu zonā ir ieviesusies kļūda, Datu subjektam/Klientam ir
pienākums lūgt Pārzinim veikt labojumus Līgumā
Ja slēdzot Darba līgumu rekvizītu zonā ir ieviesusies kļūda, Datu
subjektam/Darbiniekam ir pienākums lūgt Pārzinim veikt labojumus Darba līgumā
Iebildumi pret datu izmantošanu

Datu subjekts/Klients

Datu subjekts/ Kandidāts
Datu subjekts/Darbinieks

Var pieprasīt, lai tiesību aktos noteiktos gadījumos, Parzinis ierobežo veidus,
kādos Pārzinis izmanto personas datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem,
bet ņemot vērā, ka normatīvie akti, Līguma ietvaros, Pārzinim uzliek par
pienākumu, noteiktu laika periodu, Datu subjekta/Klienta datus glabāt, šādas datu
subjektu iebildes Pārzinis nevarēs izpildīt
Var pieprasīt, lai, tiesību aktos noteiktos gadījumos, Parzinis ierobežo veidus,
kādos Pārzinis izmanto personas datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem
Var pieprasīt, lai, tiesību aktos noteiktos gadījumos, Parzinis ierobežo veidus,
kādos Pārzinis izmanto personas datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem,
bet ņemot vērā, ka normatīvie akti, Līguma ietvaros, Pārzinim uzliek par
pienākumu, noteiktu laika periodu, Datu subjekta/Darbinieka datus glabāt, šādas
datu subjektu iebildes Pārzinis nevarēs izpildīt

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)
Datu subjektam/
Klientam

Ir tiesības prasīt Pārzinim savu personas datu dzēšanu, bet ņemot vērā, ka
normatīvie akti, Līguma ietvaros, Pārzinim uzliek par pienākumu, noteiktu laika
periodu, Datu subjekta/Klienta datus glabāt, šādas datu subjektu iebildes Pārzinis
nevarēs izpildīt līdz nebūs notecējis personas datu glabāšanas termiņš

Datu subjektam/
Kandidātam
Datu subjektam/
Darbiniekam

Ir tiesības prasīt Pārzinim savu personas datu dzēšanu
Ir tiesības prasīt Pārzinim savu personas datu dzēšanu, bet ņemot vērā, ka
normatīvie akti, Līguma ietvaros, Pārzinim uzliek par pienākumu, noteiktu laika
periodu, Datu subjekta/Darbinieka datus glabāt, šādas datu subjektu iebildes
Pārzinis nevarēs izpildīt līdz nebūs notecējis personas datu glabāšanas termiņš
Tiesības uz datu pārnesamību

Datu subjektam/
Klientam
Datu subjektam/
Kandidātam
Datu subjektam/
Darbiniekam

Ir tiesības prasīt Pārzinim savu personas datu pārnesamību, bet ņemot vērā, ka
Līguma ir specifisks darījums visticamāk šādu lūgumu Pārzinis nevarēs izpildīt.
Ir tiesības prasīt Pārzinim savu personas datu pārnesamību
Ir tiesības prasīt Pārzinim savu personas datu pārnesamību, bet ņemot vērā, ka
Līguma ir specifisks darījums visticamāk šādu lūgumu Pārzinis nevarēs izpildīt.

Pieprasījumu vai iebildumu iesniegšana
Ja Datu saubjektam ir jautājumi par Data subjekta personas datu apstrādi, vai Datu subjekts vēlas izteikt
pieprasījumu, vai celt iebildumus par datu apstrādi, Datu subjekts jautājumu, pieprasījumu vai iebildumu var nosūtīti
Pārzinim uz Pārziņa adresi vai Pārziņa e-pasta adresi.
Iesniegumu, pieprasījumu vai iebildumu izskatīšana
Pārzinis jautājmu, pieprasījumu, iebildumu izskatīs bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā mēneša laikā
informēs par darbībām, kas pēc jautājuma, pieprasījuma vai iebilduma veiktas.
Tiesības iesniegt sūdzības
Ja Datu subjektu neapmierinās Pārziņa atbilde vai Datu subjekts uzskatīs, ka Pārzinis veic personas datu apstrādi
pretēji tiesību aktu prasībām, Datu subjekts var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.
Izmiaņas privātuma politikā
Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus personas datu apstrādespolitikā.

