
 

 

 

 

 SIA Color Expert Storch LV 

Privātuma politika (paziņojums) 

 

Mums ir svarīgs mūsu personas datu aizsardzība, tādēļ esam izstrādājuši šo Privātuma politiku, lai 

pārredzamā veidā nodrošinātu godprātīgu un likumīgu Jūsu personas datu apstrādi un informētu Jūs 

par tiesībām un pienākumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.  

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - Datu subjektam (šajā politikā - Datu 

subjekts vai Jūs) - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes 

apjomu un apstrādes termiņu mūsu kā Pārziņa veiktajām datu apstrādēm, nodrošinot datu apstrādi 
Datu subjektam pārredzamā veidā. 
 

Privātuma politika izstrādāta, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Re-

gulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti (turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu un citus piemērojamos normatīvos 

aktus privātuma un datu apstrādes jomā.  

Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek 
sniegti personas dati (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kāds ir per-
sonas datu ieguves avots, tāpat neatkarīgi no tā kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) 
tie tiek apstrādāti. 
 

Ņemot vērā, ka mēs pastāvīgi attīstītām savu darbību un pilnveidojamies, mēs laiku pa laikam varam 

mainīt un papildināt šo privātuma politiku.  

Pārzinis saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas sazinoties ar mums. 

 

1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI 

 

Šajā Privātuma politikā noteiktās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Color Expert Storch LV” 

(citur tekstā arī Pārzinis vai mēs), vienotās reģistrācijas Nr.40103263769, juridiskā adrese: Ģertrūdes 

iela 66, Rīga, LV1009. Atsevišķos gadījumos, var būt situācijas, kad attiecīgajai datu aptrādei ir 

vairāki personas datu pārziņi, kas ir citi Storch-Ciret Holding GmbH grupas  uzņēmumi. Šīs uz-

ņēmumu grupas uzņēmumu (iespējamo kopējo pārziņu) saraksts atrodams šeit: https://www.storch-

ciret.com/en/contact.html  
Mēs kā Pārzinis apņemamies strādāt ievērojot šajā politikā norādītos standartus un apņemamies uz-

raudzīt, ka arī mūsu sadarbības partneri ievēros šajā politikā noteiktos standartus.  

Aicinam Jūs, ja Jūs vēlaties precizēt faktiskos personas datu apstrādes aspektus un vai Jūsu personas 

datu apstrādē faktiski ir iesaistīti vēl kādi citi Pārziņi, sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādīto 

kontaktinformāciju. 

 

2. KONTAKTINFORMĀCIJA AR PERSONAS DATU APSTRĀDI 

SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS 

 

Adrese sarakstei: Ģertrūdes iela 66-31, Rīga, LV-1009, Latvija 

E-pasts: info@colorexpert.lv 

Tālruņa Nr.+371 67 281 242 

 

 

3. KĀ JŪS TIKSIET INFORMĀTS PAR SAVU DATU APSTRĀDI  
 

https://www.storch-ciret.com/en/contact.html
https://www.storch-ciret.com/en/contact.html


 

 

Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati 

tiek apstrādāti, veicot pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti.  

Minētā informācija ir sniegta šajā Privātuma politikā. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav 

norādīti šajā Privātuma politikā, kā arī lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem 

nosacījumiem, Pārzinis var informēt datu subjektu atsevišķi (piemēram, Pārzinim izvietojot paziņoju-

mus e-pasta sūtījumos vai organizējot konkursus sociālo tīklu platformās). Tā pat informāciju Jums 

var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos 

norādītu informāciju.  

 

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI (MĒRĶI) 
 

4.1. Personas datu apstrāde personāla atlases nodrošināšanai 
 

Personas dati, kas tiek apstrādāti 

Visa informācija, ko Jūsu būsiet iekļāvis iesniegtajā CV (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, 

dzīvesvietas adrese, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu 

zināšanas/prasmes, tālruņa numurs, e-pasta adrese); 

Visa informācija, ko Jūsu būsiet iekļāvis Jūsu iesniegtajā pieteikuma vēstulē (vai līdzīgā dokumentā, 

piemēram, informācija par motivāciju, kādēļ jūs piesakaties attiecīgajai vakancei) vai pievienojis kā 

tā pielikumus; 

Informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par Jums (ja Jūs esat nepārprotamā veidā 

atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai); 

Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, 

aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi. 

 

Personas datu apstrādes mērķis (nolūks) un tiesiskais (juridiskais) pamats 

Personas dati tieks apstrādāti Pārziņa personāla atlasei un tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās 

saistītas ar personāla atlasi. 

Saņemot Jūsu pieteikumu konkrētai vakancei, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto 

pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un 

nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases 

procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.  

Šādas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. 

Ja Jūs esat izteicis savu vēlmi kandidēt uz nākotnes vakancēm (piemēram, gadījumā, kad konkrētam 

amatam ir izraudzīts cits kandidāts, tomēr Pārzinis arī Jūsu kandidatūru uzskata par vērtīgu un 

piedāvā informāciju par Jums saglabāt citām vakancēm, ja tādas radīsies; vai gadījumā, kad Jūs esat 

nosūtījis Pārzinim savu CV nevis konkrētai vakancei, bet iespējamai nākotnes vakancei un Pārzinis 

Jūsu kandidatūru uzskata par vērtīgu iespējamām nākotnes vakancēm) Pārzinis turpinās Jūsu 

personas datu apstrādi augstākminētajam mērķim, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. 

Šādas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (līdz 

brīdim, kad jūs izlemjat kandidēt jau uz konkrētu vakanci. Kandidējot uz konkrētu vakanci iestājas 

iepriekšminētais tiesiskais pamats). 

 

Iespējamie personas datu saņēmēji 

Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot per-

sonas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Gadījumā, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu, attiecīgajā atlases procesā iegūtā un 

apstrādātā informācija var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai. 

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās 

zonas valstīm. 
 



 

 

Kritēriji, kas tiek izmantoti datu glabāšanas laikposma noteikšanai 

Pārzinis glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv kāds no šādiem apstākļiem: 

- informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties vakancei, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā 

sešus mēnešus no brīža, kad noslēdzies konkrētais atlases process. Laikposms noteikts balstoties uz 

apstākli, lai Pārzinis varētu saglabāt pierādījumus par atlases proces norises tiesiskumu, ja tas uzskata, 

ka tam tie varētu būt nepieciešami strīdus gadījumā. 

- paredzamais personas datu glabāšanas laiks gadījumā, ja Datu subjekts ir piekritis kandidēt uz 

nākotnes vakancēm - uz termiņu, kas nepārsniedz  vienu gadu no attiecīgās piekrišanas saņemšanas 

brīža, vai līdz brīdim, kad Datu subjekts atsaucat savu piekrišanu attiecīgajai datu apstrādei. 

- Ja tiek saņemta sūdzība par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija 

tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas un galīgā noregulējuma spēkā stāšanās brīdim (piemēram, 

tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim). 

 

4.2. Personas datu apstrāde saimnieciskās darbības nodrošināšanai un 

līgumsaistību izpildei 
 

Personas dati, kas tiek apstrādāti 

datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kādā datu apstrāde tiek 

veikta un saimnieciskajām darbībām, kas ir saistītas ar šo situāciju, piemēram, plānotās vai veiktās 

piegādes, normatīvo aktu prasībām konkrētajā situācijā un Pārziņa leģitīmās intereses. Pārzinim ir 

pienākums un tiesības apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina 

personas identitāti un pārstāvības tiesības (ja persona pārstāv citu personu). Pārzinis var apstrādāt 

personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, 

gan informācija par saņemtajiem materiāliem, u.tml. Attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā 

un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmā. Slēdzot piegādes līgumu tiek saglabāta līguma 

noslēgšanai nepieciešamā un no līguma izrietošā informācija, kā arī no darījuma izrietošā maksājuma 

informācija, tajā skaitā konta Nr. un informācija par kredītiestādi, u.taml. 

 

Personas datu apstrādes mērķis (nolūks) un tiesiskais (juridiskias) pamats  

parsonas datu apstrādes mērķis ir Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšana, tai skaitā līgu-

mattiecību nodibināšana un izpilde, iepirkto materiālu apmaksas administrēšana, no saimnieciskās 

darbības izrietošo Pārziņa un trešo personu tiesisko interešu nodrošināšana un aizsardzība (piemēram, 

sazināšanās ar sadarbības partneriem, zaudējumu atlīdzība, parāda piedziņa).  

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību tiek veikta pamatojoties uz Regulas 
6.panta 1.punkta b),  c) apakšpunktu un f) apkašpunktu, t.i. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līg-
umslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma 
pirms līguma noslēgšanas (ja tiek slēgts līgums ar fizisku personu); apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 
uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, kā arī (atsevišķos gadījumos) lai  nodrošinātu Pārziņa un 
trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai organizētu Pārziņa saimniecisko darbību, izmeklētu 
gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par saņemto samaksu, veiktu pēckontroles, kā arī, lai no-
drošinātos ar pierādījumiem sūdzību un pretenziju gadījumā). 
 
Iespējamie personas datu saņēmēji 

Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot per-

sonas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Ka arī Pārziņa sadarbības 

partneru darbinieki, piemēram, transporta pakalpojumu sniedzēji, pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz 

pakalpojumus mūsu klientiem (grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji u.tml). 



 

 

Personas dati var tikt nodoti grāmatvedības vai juridisko pakalpojumu sniedzējiem (Pārziņa 

apstrādātājiem) vai audita pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar starp pusēm noslēgta līguma 

noteikumiem, kā arī, atsevišķos gadījumos, parāda piedziņas pakalpojumu sniedzējiem. 

Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības 
iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto 
informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienstam par Jums kā par darījuma partneri). 
Likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, 
kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses, parāda piedziņas uzņēmumiem. 
Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās 

zonas valstīm. 

 

Kritēriji, kas tiek izmantoti datu glabāšanas laikaposma noteikšanai  

Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, 
piemēram, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem vismaz 
piecus gadus. Savukārt, Komerclikumā ir noteikts noilgums, kas ir  trīs gadi. 
Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot augstāknorādīto 
kontaktinformāciju. Gadījumā, ja saimnieciskās darbības nodrošināšanai un līgumsaistību izpildei 
Pārzinim būs nepieciešams, lai aizsargātu savas aizskartās intereses vērsties tiesā utml. , tad visa 
informācija, kas saistīta ar konkrēto darījumu tiks uzglabāta līdz galīgā noregulējuma izpildēs brīdim. 
 

 

4.3. Korespondences un lietvedības uzskaite 
 

Personas dati, kas tiek apstrādāti 

Izmantojot dažādo iespēju sazināties ar Pārzini rakstveidā (rakstot e-pastu, pasta vēstuli, izmantojot 

sociālos tīklus (facebook.com, whatsapp), tiks saglabāta informācija, kas saistīta ar konkrēto vēstuli, 

pieprasījumu, iesniegumu. 

 

Personas datu apstrādes mērķis (nolūks) un tiesiskais (juridiskais) pamats  

Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 

6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu, t.i. gadījumos, kad Jūs esat iesnieguši pretenziju vai 

pieprasījumu, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu pieprasījumu (piemēram, sūdzība, kas 

izriet no Patērētāju tiesībām), datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis pienākums (Patērētāju tiesību 

aizsardzības prasību izpilde), savukārt Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai 

(piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības, kā arī lai nodrošinātos ar pierādīju-

miem pret iespējamām pretenzijām), datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses. 

Tāpat, citos gadījumos, korespondences uzskaite tiek veikta, lai sistematizētu Pārziņa komercdarbību 

un sasniegtu komercdarbības mērķus - informētu par preču un pakalpojumu klāstu, iegādes, piegādes 

nosacījumi. 

 

Iespējamie personas datu saņēmēji 

Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam. 

 

Kritēriji, kas tiek izmantoti datu glabāšanas laikaposma noteikšanai 

Pārzinis glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem: 

-  kamēr tiek pilnībā atrisināts attiecīgais jautājums un ir beidzies pārsūdzības termiņš; 

- Gadījumā, ja saistībā ar saņemto korespondenci ir bijis nepieciešams veikt precizējums grāmat-

vedības uzskaites sistēmā - tad attiecīgā informācija tiek glabāta atbilstoši grāmatvedības uzskaiti 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem un ievērojot Komerclikumā noteikto noilguma termiņu, kas ir 

3 gadi. 

 

http://facebook.com/


 

 

 

4.4. Ar mērķi popularizēt un veicināt Color Expert Storch LV pārstāvēto zīmolu 

atpazīstamību,  Pārzinis  viedo labas attiecības ar klientiem un sadarbības partner-

iem,  tajā skaitā, līdzdarbojoties pasākumu norišu atspoguļošanā plašsaziņas 

līdzekļos un sociālajos tīklos. 
 

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis? 

Pārziņa un tā sadarbības partneru organizētajos pasākumos un norišu vietās, kur tiek veikta pasākuma 

foto un video ierakstu veikšana, dalībnieku, apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, sa-

glabājot tos Pārziņa arhīvos, izvietojot mājas lapā, Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos un citos 

Pārziņa informatīvajos materiālos. Tāpat, Pārzinis, lai veicinātu pārstāvēto zīmolu atpazīstāmību, var 

izmantot komercdarbības veikšanas laikā iegūto  e-pasta adresi, lai informētu par preču klāsta jaunu-

miem un aktualitātēm, uzaicinātu Jūs uz rīkotajiem pasākumiem un demonstrācijām, kā arī, informētu 

par izsludinātājām akcijām vai konkursiem. 

 

Atsevišķos gadījumos, Pārzinis publisko attiecību ietvaros, var izmantot savā rīcībā vai publiski 

pieejamu informāciju (piemēram, lursoft.lv), lai apsveiktu sadarbības partneru pārstāvjus kopējos   

nacionālajos valsts svētkos vai individuālos svētkos, piemēram, vārda dienās vai dzimšanās dienās. 

 

 Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats? 

Ar mērķi atspoguļot Pārziņa organizētos pasākumus masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, 

lai nodrošinātu Pārziņa tā pārstāvēto produktu atpazīstamību, kā arī, lai sazinātos, izmantojot e-pasta 

adresi, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, 

t.i. 

Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem 

dalību,  vai informēt par tā pārstāvēto produktu īpašībām un akcijām masu informācijas līdzekļos un 

sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību. Pārzinis, izvēloties kādu 

informāciju publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, 

ka ar publikācijām netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinās, 

ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātu godprātīgu datu ap-

strādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot norādīto 

informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi. Vienlaicīgi Pārzinis paskaidro, ka gadījumā, ja 

Jūs līdzdarbojaties dažādos publiskos pasākumos, piemēram, sniedzot intervijas, apzināti fo-

togrāfējoties un filmējoties, tas pirmšķietami pieņems, ka Jums nav iebildumu, ka attiecīgā 

informācija tiks publicēta. 

Atsevišķos gadījumos, Pārzinis publisko attiecību ietvaros, var izmantot savā rīcībā vai publiski 

pieejamu informāciju, lai apsveiktu sadarbības partneru pārstāvjus kopējos vai individuālos svētkos,  

gan personīgi, gan izmantojot e-pasta adresi vai tālruņa Nr., kas iegūta komercdarbības veikšanas 

laikā, kur personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta 

f) apakšpunktu, t.i. pārziņa leģitīmā interese. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinās, ka tam, iespējams, nav 

zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no 

datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini vai tā Pārziņa kontaktpersonu, lai tas varētu iebilst 

pret datu apstrādi. 

 

 Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?  
Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju patstāvīgi, piemēram, savā arhīvā, lai saglabātu informāciju 



 

 

par vēsturiskajiem pasākumiem, kur tas ir līdzdarbojies. Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu 
apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka  pasākumu atspoguļošanas mērķis ir ir publi-
skot informāciju par  Pārzini un tā pārstāvētajiem zīmoliem, tad iegūtie materiāli būs publiski piee-
jami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt. 

 

Gadījumos, kad Pārzinis apstrādā personas datus, lai sveiktu datu subjektu tā individuālajos svētkos, 
tad šo informāciju Pārzinis saglabā visu laiku kamēr Jūs esat mūsu klienta vai sadarbības partnera 
pārstāvis un ne ilgāk kā vienu gadu ( Pārzinis nodrošina, ka ne retāk kā vienu reizi gadā tā datu 
apstrādes sistēmās tiek atjaunota informācija parsadarbības partneru kontaktpersonām un pār-
stāvjiem). 

 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta? 

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uz-

raugošās institūcijas. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, 

lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā 

Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu video montēšanas darbus) 

vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu 

pasākuma apmeklētājiem); 

Pārzinis informē, ka tā izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com u.tml.) 

ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atse-

višķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem. 

 
 

4.5. Pārziņa rīkotie konkursi un akcijas 

 

 

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?  

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu 

(“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši 

atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, 

atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai 

raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās iden-

titātes faktoriem.  

Lai piedalītos Konkursā Jums ir jābūt  Pārziņa un tās grupas uzņēmumu administrēto facebook.com 
lapu sekotājam un/vai jāizpilda citas Konkursā noteiktās prasības, tādejādi Jūs reģistrējaties dalībai 
Konkursā un/vai reģistrējat draugu konkursam. Gadījumā, ja saskaņā ar Konkursa noteikumiem, 
Jums ir, piemēram, “jāietago” kāds draugs, tad pirms šadas darbības veikšanas Jums ir pienākums 
to saskaņot ar attiecīgo draugu un iepazīstināt viņu ar Konkursa noteikumiem ( atrodami paziņojumā 
par konkursu) un šajā paziņojumā iekļauto informāciju.  

 

 Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats? 

Ar mērķi atspoguļot Pārziņa organizētos pasākumus masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, 

lai nodrošinātu Pārziņa atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 

6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i. 

http://google.com/
http://facebook.com/
http://facebook.com/


 

 

Pārzinim ir leģitīma interese, lai nodrošinātu tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību rīkojot konkursus un 

akcijas. Pārzinis, izvēloties kādus dalības nosacījumus noteikt konkursa vai akcijas dalībniekiem, 

vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka ar dalību at-

tiecīgajā konkursā netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības, bez tam, dalība konkursos un 

akcijās ir brīvprātīga un Datu subjektam ir izvēles iespēja piedalīties vai nē. Gadījumā, ja, saskaņā ar 

konkursa noteikumiem Konkursa dalībnieks iesaista citu personu attiecīgajā konkursā, tad saskaņā ar 

dalības noteikumiem, tas uzņemas atbildību par šādu rīcību, vienlaicīgi, ievērojot godprātīgas datu 

apstrādes principus, Pārzinis, saņemot iebildumus par datu apstrādi veiks jebkuru darbību, kas būs 

nepieciešama un sapratīga attiecīgā situācijā, lai realizētu datu subjektas un brīvības atbilstoši regulas 

nosacījumiem. 

 Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?  
Visu periodu, kamēr notiek Konkurss un pēc tā pabeigšanas.  Konkurss uzskatāms par pabeigtu ar 
balvas izsniegšanu uzvarētājam/ uzvarētājiem. Informācija par uzvarētājiem tiks publicēta līdz peri-
odam, kad  uzvarētājs var sazināties ar mums un saņemt balvu. Pierādījumus par konkursa norisi un 
uzvarētāju mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgts prasījumi, kas var izrietēt vai 
ir izcēlušies konkursa laikā, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās 
intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām, bet jebkurā gadījumā, in-
formācija par uzvarētājiem netiks glabāta ilgāk kā noteikts Grāmatvedības likumā. 

 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta? 

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uz-

raugošās institūcijas. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, 

lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā 

Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu video montēšanas darbus) 

vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu 

pasākuma apmeklētājiem); 

Pārzinis informē, ka tā izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com u.tml.) 

ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atse-

višķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem. 

 

 

7. JŪSU TIESĪBAS 

 

7.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt pre-

cizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis 

apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir 

izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu 

informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts 

institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par 

kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati 

tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.  

 

7.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepa-

reiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.  

 

7.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona 

uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, 

kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu -  tiesības “tikt aizmirstam”).  

 

http://google.com/
http://facebook.com/


 

 

7.4.Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti,  ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:  

7.4.1. lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā 

skaitā, dzīvību un veselību;  

7.4.2. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās (tiesiskās) intereses;  

7.4.3. datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.  

 

7.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja 

ir viens no šādiem apstākļiem: 

7.5.1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas 

datu precizitāti;  

7.5.2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa 

datu izmantošanas ierobežošanu;  

7.5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, 

lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; 

7.5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav 

svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem interesēm. 

 

7.6.Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu 

subjektu. 

 

7.7. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. 

Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam 

turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad 

Jūsu piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pa-

matojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai 

līgumu). 

 

7.8. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu: 

7.8.1. rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; 

7.8.2. pa elektronisko pastu, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta 

adresi  info@ colorexpert.lv; 

7.8.3. nosūtot pa pastu uz Pārziņa juridisko adresi. 

 

7.9. Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu 

un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt  tā pieprasījumu. 

 

7.10. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis: 

7.10.1. pārliecinās par personas identitāti; 

7.10.2. izvērtē pieprasījumu, un rīkojas šādi: 

- ja var nodrošināt pieprasījumu, pēc iespējas īsākā laikā izpilda to;  

- ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu vai izpildītu pieprasījumu,, 

tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasijumu; 

- ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav 

identificējamam, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu. 

 

7.11. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis 

viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski. 


