SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS DATU SUBJEKTIEM
1. Informācija par pārzini.
Mūsu nosaukums ir SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas numurs: 44103022271, juridiskā adrese:
Valmiera, Semināra iela 2a, LV-4201.
Ar mums var sazināties pa tālruni: 6 4224117 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi:
namsaimnieks@v-nami.lv
2. Kontaktinformācija saziņai ar datu aizsardzības speciālistu.
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar
mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. Punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu
personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: aivars.krustins@v-nami.lv
3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais
pamats?
Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:


Datu apstrāde nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei

Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. b.)

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu

veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;



Ja ir noteikts juridisks pienākums apstrādāt personas datus

Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. c.)

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;



Datu apstrāde ir paša datu subjekta interesēs

Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. a.)

datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem
nolūkiem;



Ja datu apstrāde nepieciešama, lai veiktu sabiedriskas nozīmes uzdevumus vai valdības, nodokļu
iestāžu, policijas un citu publisko iestāžu kompetencē esošos uzdevumu.

Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. e.)

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim
likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
Vispārīgā datu aizsardzības regula (6. pants. ,1. f.)

apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu
subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu
aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

4. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem ?
Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības varētu piekļūt:
 Mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei
 Personas datu apstrādātāji
 Valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos
5. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ)
valstīm ?
Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).
6. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu
apstrādes nolūkiem, kā arī ir saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām
7. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi ?
Tiesības veikt savu personas datu atjaunošanu.
Tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Piekrišanu atsaukšana.
8. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītajiem jautājumiem?
Ja jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms
vērsties pie mums.
Ja jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt,
ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personu datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts
inspekcijā.
9. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati ?
Mēs jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos
pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses.
10. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:
 No Jums paša
 Savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša
 Ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā ģimenes locekli, vai kontakta personu.
 PMLP
 No citas iestādes, ja tam ir likumisks pamats
11. Vai jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?
Mēs jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Izstrādāja: SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 2018.g. 25. maijā.

