
 

Informatīvais paziņojums apmeklētājiem 

 

INFORMĀCIJA PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI  

 

1. Vispārīga informācija 

Mēs, “LatRosTrans”, SIA, reģ. Nr.40003190740, juridiskā adrese: “LRDS Ilūkste”, 

Šēderes pag., Ilūkstes novads, LV-5474 ("Sabiedrība" vai "mēs") reģistrējam un 

saglabājam informāciju par mūsu apmeklētājiem, tādu kā jūsu vārds, uzvārds, personas 

koda pirmā daļa, transportlīdzekļa marka un reģistrācijas numurs (ja ierodaties ar 

transportlīdzekli), uzņēmums, vizītes laiks un datums vai piezīme ar atļauju ierasties 

vairrākārt, kurš Sabiedrības objekts tiek apmeklēts, u.tml. Visa minētā un cita 

informācija par jums turpmāk saukta “Personas dati”. 

Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums iekļūšanai Sabiedrības teritorijā. Ja Jūs 

nesniedzat savus Personas datus, jums tiks liegta iekļūšana mūsu teritorijā. 

Sabiedrība ir datu pārzinis un ir atbildīga par jūsu Personas datu apstrādi.  

2. Kādiem nolūkiem mēs izmantojam Personas datus 

Mēs izmantojam Personas datus apmeklētāju identificēšanai, īpašuma aizsardzībai, 

pretlikumīgu darbību novēršanai.  

3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 

Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6.panta pirmās daļas (f) punktu (mūsu vai trešo personu leģitīmās intereses). Mūsu 

leģitīmās intereses ir mūsu likumīgo interešu aizsardzība. Trešo personu, piemēram, 

mūsu darbinieku vai apmeklētāju leģitīmās intereses ir viņu likumīgo interešu 

aizsardzība. 

4. Personas datu saņēmēji 

Nelikumīgu darbību gadījumā Personas dati var tikt nodoti tiesību aizsardzības 

iestādēm. 

5. Personas datu glabāšana  

Jūsu Personas dati tiks saglabāti ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc apmeklējuma. 

Iespējamas nelikumīgas darbības vai citu incidentu gadījumā Personas dati var tikt 

saglabāti līdz brīdim, kad Sabiedrība ir veikusi nepieciešamās darbības savu likumīgo 

interešu aizsardzībai. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt jūsu Personas datus, mēs 

ievērosim attiecīgo tiesību aktu prasības.  

6. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības 

Lai pieprasītu piekļuvi saviem Personas datiem, veiktu to labošanu, dzēšanu, apstrādes 

ierobežošanu, iebilstu pret to apstrādi, izmantotu datu pārnesamības tiesības vai izteiktu 

citus apsvērumus par to, kā mēs rīkojamies ar jūsu Personas datiem, jūs varat iesniegt 

pieprasījumu, rakstot uz Sabiedrības juridisko adresi. Ja uzskatāt, ka mūsu rīcība ar jūsu 

Personas datiem neatbilst tiesību aktiem, un jautājumu nevar atrisināt, sazinoties ar 

mums, jūs varat iesniegt sūdzības par mūsu darbībām ar jūsu Personas datiem Datu 

valsts inspekcijai. 


