
Informatīvais paziņojums kandidātiem 

 

 

INFORMĀCIJA PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI  

 

1. Vispārīga informācija 

Darbinieku atlases procesa ietvaros “LatRosTrans”, SIA, reģ. Nr.40003190740, 

juridiskā adrese: “LRDS Ilūkste”, Šēderes pag., Ilūkstes novads, LV-5474 

("Sabiedrība" vai "mēs") iegūst par jums tādus personas datus kā jūsu vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija un informācija par iepriekšējo darba pieredzi un zināšanām, 

prasmēm, u.tml. Visa minētā un cita informācija par jums turpmāk saukta “Personas 

dati”. 

Mēs varam kombinēt informāciju, ko mēs saņemam no jums, ar informāciju, ko mēs 

iegūstam no citiem avotiem, piemēram, publiskajām datu bāzēm un sociālajiem tīkliem. 

Personas datu sniegšana mums ir brīvprātīga. Ja jūs nesniedzat Personas datus, mēs 

nevarēsim sasniegt šajā paziņojumā zemāk norādītos nolūkus. 

Ja kādu jūsu Personas datu apstrāde notiek uz jūsu piekrišanas pamata, jums ir tiesības 

atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmēs uz piekrišanas pamata veiktās 

Personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas. 

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

vērā, ka gadījumos, kad Sabiedrība izmanto personāla atlases uzņēmumu 

pakalpojumus, šie personāla atlases uzņēmumi ir datu pārziņi attiecībā uz jūsu Personas 

datiem laikā, kad tie apstrādā Jūsu personas datus saviem nolūkiem un nevis 

Sabiedrības vārdā. Šādos gadījumos personāla atlases uzņēmumi darbojas kā datu 

pārziņi un tie ir atbildīgi par jūsu Personas datu apstrādi. 

 

2. Kādiem nolūkiem mēs izmantojam Personas datus 

Mēs varam izmantot jūsu Personas datus, lai:  

 identificētu jūs citu kandidātu vidū; 

 novērtētu jūsu piemērotību vakantajai darba vietai; 

 sazinātos ar jums, lai informētu par mūsu lēmumu; 

 noslēgtu ar jums darba līgumu; 

 aizsargātu mūsu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības; 

 risinātu strīdus un pretenzijas. 

 

3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 

Jūsu Personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiskā pamata:  

 Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a) punkts 

(jūsu piekrišana); 

 VDAR 6.panta pirmās daļas (b) punkts (pasākumu veikšana pirms līguma 

noslēgšanas); 

 VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (mūsu leģitīmās intereses). 

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu likumīgo interešu aizsardzība. 

 



 

 

4. Personas datu saņēmēji 

Jūsu Personas dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām, kas 

sniedz mums tādus pakalpojumus kā informācijas tehnoloģiju, personāla atlases un 

citus tamlīdzīgus pakalpojumus. Šīm trešajām personām tiek nodoti Personas dati vai 

nodrošināta piekļuve tiem nolūkā sniegt mums šos pakalpojumus. 

Jūsu Personas dati pēc jūsu pieprasījuma tiks nodoti citām personām, piemēram, jūsu 

iepriekšējam darba devējam atsauksmes iegūšanai par jūsu darbu. 

 

5. Personas datu glabāšana  

Jūsu Personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams iepriekš 

minētajiem nolūkiem, taču ne ilgāk kā četrus mēnešus pēc darbinieku atlases 

konkrētajai darba vietai noslēguma. Tiesvedības gadījumā Personas dati var tikt 

saglabāti līdz šādas tiesvedības beigām, ieskaitot jebkādus iespējamos pārsūdzības 

periodus, un tad tie tiks dzēsti. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt jūsu Personas 

datus, mēs ievērosim attiecīgo tiesību aktu prasības.  

Mēs varam lūgt jūsu piekrišanu jūsu Personas datu uzglabāšanai uz ilgāku laika 

periodu, lai sazinātos ar jums par citām vakantām darba vietām. 

Ja jūs tiekat pieņemts darbā pie mums, jūsu Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar 

mūsu Personas datu apstrādes praksi nodarbinātības jomā un jums par to tiks sniegta 

attiecīga informācija. 

 

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. 

 

[Teksts sludinājumam] 

“Jūsu iesniegtā informācija tiks izmantota, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajai 

amata vietai un sazinātos ar jums saistībā ar šo novērtējumu. Par jūsu personas datu 

apstrādi šī izvērtējuma ietvaros atbild “LatRosTrans”, SIA, reģ. Nr.40003190740, 

juridiskā adrese: “LRDS Ilūkste”, Šēderes pag., Ilūkstes novads, LV-5474. Ja vēlaties 

iegūt papildu informāciju par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu 

uz mūsu juridisko adresi.”  

 

 

 


