Datu pārzinis
SIA LAIMA LV, juridiskā adrese Pēkšēna iela 11-8, Rīga, e-pasts:
info@latvijaradits.lv (turpmāk - Sabiedrība) kā personas datu pārzinim ir pienākums
aizsargāt tai uzticētās informācijas konfidencialitāti un privātumu, nodrošinot atbilstošu
Sabiedrības iegūto personas datu aizsardzību un izmantošanu.
1. Kādi personas dati tiek apkopoti un izmantoti?
Sabiedrība apkopo tikai tos fiziskās personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu,
personas kodu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, ziņas par darba vietu, ziņas par
ieņemamo amatu, bankas konta numuru jebkurā to kombinācijā), kurus viņa ir sniegusi
Sabiedrībai, tādējādi piekrītot to apstrādei. Jūsu personas tiks izmantoti tikai tiem
nolūkiem, par kuriem Sabiedrība ar Jums ir vienojusies un saņēmusi Jūsu atļauju vai ja
personas datu lietošana citiem nolūkiem ir pieprasīta vai atļauta normatīvajos aktos.
Ja Jūs nosūtāt savus personas datus, lai pieteiktos darbā, Sabiedrība tos izmantos, lai
pārbaudītu, vai tā atbilst Sabiedrības vakanču piedāvājumam. Pēc amata konkursa
noslēguma saņemtie dati tiks dzēsti, ja vien Jūs nebūsiet tieši norādījis, ka vēlaties, lai
Sabiedrība tos saglabā un izmanto personāla atlases nolūkos arī citu amata konkursu
ietvaros. Darba tiesisko attiecību nodibināšanas nolūkos Sabiedrība var pieprasīt
papildu datus, piemēram, uzrādīt derīgu identitāti apliecinošu dokumentu, ziņas par
iepriekšējo darba pieredzi un iegūto izglītību apliecinošus dokumentus. Šie dati tiek
uzglabāti normatīvajos aktos noteikto termiņu, nodrošinot atbilstošu to aizsardzību.
2. Kāds ir juridiskais pamats personas datu izmantošanai?
Sabiedrība apkopo tikai tādus personas datus, kas nepieciešami, lai izpildītu Jūsu
pieprasījumu. Ja būs nepieciešama papildu informācija, kuras sniegšana nav obligāta,
par to Jums tiks paziņots informācijas iegūšanas brīdī.
Sabiedrība veic datu apstrādi, ievērojot:
ü Līgumiskos noteikumus un nolūkus - Jūsu personas dati tiek iegūti līgumisko
attiecību nodibināšanas procesā un ir nepieciešama, lai izpildītu attiecīgās
līgumsaistības;
ü Juridisko pienākumu – Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, lai izpildītu
juridisku pienākumu, piemēram, lai glabātu datus nodokļu aprēķina vajadzībām
vai sniegtu informāciju valsts iestādei vai tiesībsargājošai iestādei;
ü Leģitīmās intereses - Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, ja šāda apstrāde
sakrīt ar Sabiedrības leģitīmajām interesēm attiecībā uz likumīgu
uzņēmējdarbības veikšanu, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi tiktāl, ciktāl tas
nepārkāpj jūsu intereses;
ü Personas piekrišanu - Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus tikai gadījumā,
ja jūs šādai apstrādei piekritīsiet.
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, sazinoties ar Sabiedrību, nosūtot
informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@latvijaradits.lv .
3. Kādi datu apstrādes principi tiek piemēroti?

Apstrādājot personas datus, Sabiedrība ievēro normatīvajos aktos noteiktos to apstrādes
principus, tostarp:
ü likumīgums, godprātība un pārredzamība – Jūsu sniegtie personas dati tiek
apstrādāti vienīgi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apjomā, un vienīgi
tiem mērķiem, par kuriem Jūs tiekat informēts, sniedzot savus personas datus
Sabiedrībai;
ü nolūka ierobežojumi – Jūsu sniegtie dati tiek apstrādāti leģitīmām interesēm
attiecībā uz likumīgu uzņēmējdarbības veikšanu, lai veicinātu uzņēmuma
izaugsmi tiktāl, ciktāl tas nepārkāpj Jūsu intereses;
ü datu minimizēšana – tiek apstrādāti tikai tie dati, kas nepieciešami noteikta
mērķa sasniegšanai. Sabiedrība nevāc un neuzkrāj personas datus, kas nav
nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, atbilstoši kam, Jūs esat sniedzis savus datus;
ü precizitāte – Sabiedrība periodiski pārskata uzkrātos datus un veic saprātīgus
pasākumus, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus,
kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti;
ü glabāšanas ierobežojums – Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir
nepieciešams, lai sasniegtu nolūkus, kādos attiecīgos personas datus apstrādā.
Pēc minētā nolūka sasniegšanas, dati normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek
dzēsti;
ü integritāte un konfidencialitāte – Sabiedrība nodrošina atbilstošu personas
datu drošību, aizsargā tās rīcībā esošos personu datus pret neatļautu vai
nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu,
izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
ü pārskatatbildība – Jums tiek nodrošināta iespēja pieprasīt informāciju par Jūsu
personas datu apstrādes atbilstību iepriekš minētajiem principiem.
4. Vai tiek izmantoti sociālo mediju lietotnēs uzkrātie dati?
Sabiedrības vietnēs var tikt iekļauta funkcionalitāte, kas ļauj koplietot saturu,
izmantojot sociālo mediju lietotnes. Šīs sociālo mediju lietotnes var apkopot un
izmantot informāciju par to, kā Jūs lietojat Sabiedrības vietnes. Personas datus, ko Jūs
sniedzat sociālo mediju lietotnēs, var apkopot un izmantot citi attiecīgās sociālo mediju
lietotnes dalībnieki, un šīs attiecības pārvalda privātuma politikas, kas ir spēkā
uzņēmumos, kas nodrošina attiecīgo lietotni. Sabiedrībai nav kontroles vai pienākuma
kontrolēt šos uzņēmumus vai veidu, kādā tie izmanto Jūsu informāciju.
Sabiedrības vietnēs var tikt uzturēti blogi, forumi un citas lietotnes vai pakalpojumi. Šo
sociālo mediju funkciju mērķis ir veicināt dalīšanos zināšanās un saturā. Personas dati,
kurus sniedzat jebkurā Sabiedrības sociālo mediju funkcijā, var tikt koplietoti ar citiem
attiecīgās sociālo mediju funkcijas lietotājiem (izņemot, ja datu apkopošanas brīdī tiek
noteikts citādāk), pār kuriem Sabiedrībai nav kontroles, vai ir ierobežota kontrole.
5. Vai tiek apstrādāti bērnu dati?
Sabiedrība izprot bērnu privātuma aizsardzības būtiskumu, īpaši tas attiecas uz
tiešsaistes vidi. Sabiedrības tīmekļa vietnes nav veidotas un paredzētas bērniem, kas
jaunāki par 13 gadiem. Sabiedrība nekad apzināti neapkopo vai neuztur informāciju par
personām, kas ir jaunākas par 13 gadiem, izņemot profesionālu pakalpojumu
sniegšanas ietvaros.

6. Vai dati tiek izmantoti tiešā mārketinga nolūkos?
Sabiedrība var apstrādāt Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums tiešā mārketinga
informāciju, piemēram, lai nosūtītu informāciju par:
ü

dažādiem pasākumiem;

ü

jauniem pakalpojumiem;

ü

aktualitātēm.

Šajā gadījumā tiek izmantoti Jūsu dati (vārds, uzvārds, e-pasts, uzņēmums) un iepriekš
tiek saņemta Jūsu piekrišana datu apstrādei. Šie dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik
vēlēsieties saņemt tiešā mārketinga informāciju, vai līdz brīdim, kad būsiet atsaucis
savu piekrišanu šādai personas datu apstrādei. Sūtot iepriekš minēto informāciju,
Sabiedrība var veikt profilēšanu.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu vai iebilst pret Sabiedrības tiešo
mārketinga sūtījumu, nosūtot attiecīgu informāciju uz elektroniskā pasta adresi
info@latvijaradits.lv . Pēc pieprasījuma saņemšanas, tiešā mārketinga sūtījumu
sūtīšana tiks pārtraukta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas
laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.
7. Vai dati tiek izmantoti reklāmas nolūkos?
Jūsu iesniegtie personas dati, pamatojoties uz noslēgto līgumu un līgumā minētajā
apjomā tiks publicēti Sabiedrības tīmekļa vietnē/-ēs, izpildot ar attiecīgo līgumu
uzņemtās saistības, proti – reklāmas pakalpojuma nodrošināšanu. Sabiedrība
nepublicēs datus, par kuru publiskošanu nebūs panākta iepriekšēja vienošanās.

8. Vai personas dati tiek koplietoti un nodoti citām personām?
Attiecīgos apstākļos Sabiedrība var koplietot Jūsu datus ar personām, kas
nodrošina Sabiedrības pakalpojuma izpildi kādā tā daļā. Citu personu pakalpojumi tiek
izmantoti, lai sniegtu pakalpojumus gan Jums, gan Sabiedrībai, tostarp arī, lai uzturētu
un atbalstītu IT lietotnes, sniegtu noteikta veida apdrošināšanas pakalpojumus, veiktu
klientu interešu konfliktu pārbaudes un noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas
pārbaudes, sniegtu grāmatvedības un personāla atlases pakalpojumos, kā arī citos
veidos, lai nodrošinātu Sabiedrības saimniecisko darbību. Fiziskas personas dati var tikt
nodoti Sabiedrības atbildīgajiem darbiniekiem, datu apstrādātājiem (piemēram,
grāmatvedības, informācijas tehnoloģiju vai personāla lietvedības pakalpojumu
sniedzējam), valsts, pašvaldību un tiesībsargājošām iestādēm tiesību aktos noteiktajos
gadījumos.
Šāda datu apstrāde ir balstīta uz likumīgu interesi par personas datu pārsūtīšanu
iekšējiem administratīvajiem mērķiem, vai šī apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu
juridiskas saistības. Šāda datu apstrāde tiks veikta, aizsargājot Jūsu personas datus, un
nodrošinot, ka netiek apdraudēta fizisko personu aizsardzības pakāpe, kas atrunāta datu
aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos.

Sabiedrība nenodod personas datus trešajām pusēm, izņemot, ja tas
nepieciešams Sabiedrības likumīgajām profesionālajām un biznesa vajadzībām, lai
pildītu Jūsu prasības un / vai gadījumos, kad to paredz normatīvie akti. Atsevišķus
personas datus Sabiedrība var noteiktos apstākļos nosūtīt ārpus Eiropas Ekonomikas
zonas strādājošiem uzņēmumiem, kuriem ar Sabiedrību ir noslēgti sadarbības līgumi,
un kuri rīkojas Sabiedrības vārdā, ja šāda datu nodošana atbilst to apstrādes nolūkiem.
Sabiedrība nenodos Jūsu personas datus trešajām pusēm tiešā mārketinga veikšanai.
9. Kādas ir Jūsu tiesības?
ü Uzdot jautājumus par to, kā Sabiedrība administrē Jūsu personas datus. Lūdzu,
sazinieties ar mums, rakstot uz info@latvijaradits.lv ;
ü Piekļuves un labošanas tiesības - Jums ir tiesības piekļūt šiem datiem. Ja saskaņā
ar normatīvajiem aktiem Sabiedrībai ir pienākums sniegt personai informāciju
par viņas datiem, tie tiek sniegti bez maksas. Pirms personas datu sniegšanas
Sabiedrība var prasīt Jums apliecināt savu identitāti un sniegt pietiekamu
informāciju par Jūsu sadarbību ar Sabiedrību, lai būtu iespējams, atrast Jūsu
personas datus.
ü Tiesības pieprasīt labot datus - ja Sabiedrības rīcībā esošā informācija par Jums
ir nepareiza, Jums kā datu subjektam ir tiesības prasīt izlabot jebkādas
neatbilstības savos personas datos.
ü Tiesības iebilst pret apstrādi - Jums ir tiesības iebilst pret Sabiedrības veikto
personas datu apstrādi, ja Sabiedrībai vairs nav tiesības tos izmantot.
ü Tiesības ierobežot datu apstrādi - lūgt piekļuvi personas datiem, tos labot vai
dzēst, ierobežot to apstrādi, kā arī - tiesības iebilst un tiesības uz datu
pārnesamību. Veicot datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir
tiesības atsaukt savu piekrišanu.
ü Citas tiesības - Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, ja Sabiedrība tos glabā
pārāk ilgi, noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska
formāta kopijas no informācijas, ko sabiedrība glabā par personu.
Papildu minētajam, Jums ir tiesības Sabiedrības rīkotajos publiskajos pasākumos
(piemēram, sanāksmēs, semināros, apmācībās), kur Sabiedrības pārstāvji veic
fotografēšanu vai filmēšanu, lūgt, lai Jūs nefilmē vai nefotografē, un, lai Jūsu attēli
netiek publicēti.
10. Cik ilgi tiek glabāti personas dati?
Sabiedrības rīcībā esošie personas dati tiek glabāti, līdz tiek sasniegts to apstrādes
nolūks vai normatīvajos aktos paredzēto laiku. Pēc tam dati tiek dzēsti, ja vien
normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.
Tāpat Sabiedrība pieliek saprātīgas pūles, lai saglabātu Jūsu personas datus tikai tik ilgi:
ü cik tie ir nepieciešami, lai izpildītu personas pieprasījumu,
ü cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās, normatīvo aktu, iekšējas
uzņēmuma vai politikā noteiktas prasības
ü līdz brīdim, kad persona pieprasa izdzēst šo informāciju.
Laika periods, kuru dati tiks uzglabāti, ir atkarīgs no informācijas veida un normatīvo
aktu prasībām attiecībā uz to glabāšanas ilgumu. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju

par konkrētu glabāšanas periodu, rakstot Sabiedrībai uz elektroniskā pasta adresi
info@latvijaradits.lv .
11. Garantijas pret datu ļaunprātīgu izmantošanu
Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot dažādus
drošības pasākumus (piemēram, datu šifrēšanu un ugunsmūra aizsardzību) un,
ievērojot, konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un neatbilstošu
izmantošanu, neatļautu atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī nesankcionētu
piekļuvi.
12. Kādas ir tiesības iesniegt sūdzību?
Ja Jums kā attiecīgo datu subjektam ir kādas pretenzijas, iebildumi vai sūdzības saistībā
ar Sabiedrības veikto viņa personas datu apstrādi, tad Jūs vispirms varat vērsties ar
atbilstošu iesniegumu Sabiedrībā. Ja šo strīdu nevar atrisināt Sabiedrības ietvaros, tad
Jums kā datu subjektam ir tiesības iesniegt iesniegumu Datu valsts inspekcijā kā
uzraudzības iestādē datu apstrādes jomā.
13. Vai Sabiedrība izmanto automatizēto lēmumu pieņemšanu?
Sabiedrība neizmanto iegūtos personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.
14. Kā tiek nodrošināta datu drošība un integritāte?
Sabiedrībā tiek piemērotas saprātīgas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu
personīgo informāciju no neautorizētas pazaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas,
mainīšanas vai iznīcināšanas. Iespēju robežās pieeja Jūsu personas datiem ir ierobežota
un pieejama tikai tiem, kas ir iesaistīti Jūsu pieteikuma vai lūguma apstrādes un
īstenošanas procesā. Tām personām, kurām ir pieeja datiem, jāievēro konfidencialitātes
nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju.
15. Vai tiek izmantotas saites uz tīmekļa vietnēm?
Sabiedrības tīmekļa vietnes var saturēt saites uz citām vietnēm, uz kurām neattiecas šie
privātuma noteikumi, bet attiecas citi privātuma noteikumi, kas var atšķirties no
Sabiedrības noteikumiem. Pirms atklāt personas datus, Sabiedrība iesaka lietotājiem
izskatīt katras šādas vietnes privātuma politiku.
Reģistrējoties jebkurā Sabiedrības tīmekļa vietnē un pēc tam dodoties uz citu tīmekļa
vietni, izmantojot Sabiedrības tīmekļa vietnē ievietoto saiti, saglabājot pieteikšanās
sesiju, Jūs piekrītat Jūsu personīgās informācijas izmantošanai saskaņā ar Jūsu
apmeklētās Sabiedrības tīmekļa vietnes privātuma noteikumiem.
16. Kā tiek veiktas izmaiņas datu aizsardzības politikā?
Sabiedrība ir tiesīga mainīt šos privātuma noteikumus, lai ietvertu tajos jaunākos
privātuma nosacījumus. Izmaiņas šajos noteikumos tiek identificētas ar pēdējo
labojumu datumu, kas norādīts šīs lapas augšējā daļā.
Sabiedrība informēs par jebkādām Jūs ietekmējošām izmaiņām šajos privātuma
noteikumos, izmantojot saziņas kanālu, kuru ierasti Sabiedrība izmanto saziņai ar Jums.

Datu aizsardzības politika un tās spēkā esamība
Sabiedrība veic visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu Jūsu personīgās
informācijas privātumu. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par Jūsu personiski
identificējamās informācijas administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz
elektroniskā pasta adresi info@latvijaradits.lv . Minēto elektroniskā pasta adresi var
izmantot arī, lai paziņotu par jebkādām problēmām, kas Jums varētu rasties, attiecībā
uz atbilstību šiem privātuma noteikumiem.
Mēs centīsimies sniegt atbildi uz Jūsu jautājumu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā
viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja Jūsu iesnieguma izskatīšana tā
komplicētības dēļ ieilgs, Sabiedrība centīsies atrisināt Jūsu jautājumu ne vēlāk kā trīs
mēnešu laikā no brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts.

