
 

Informatīvais paziņojums praktikantiem 

 

INFORMĀCIJA PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI  

 

1. Vispārīga informācija 

Jūsu mācību prakses laikā “LatRosTrans”, SIA, reģ. Nr.40003190740, juridiskā adrese: 

“LRDS Ilūkste”, Šēderes pag., Ilūkstes novads, LV-5474 ("Sabiedrība" vai "mēs") 

Sabiedrība iegūst par jums tādus personas datus kā jūsu vārds, uzvārds, personas kods, 

adrese, izglītība, prakses novērtējums, u.tml. Visa minētā un cita informācija par jums 

turpmāk saukta “Personas dati”. 

Daži no jūsu Personas datiem ir nepieciešami, lai noslēgtu ar jums līgumu par mācību 

praksi un izpildītu šī līguma noteikumus, kā arī izpildītu tiesību aktu prasības. Jūs 

nevarat atteikties sniegt šādus Personas datus.  

Papildus Personas datu sniegšana mums ir brīvprātīga. Tomēr, ja jūs nesniedzat 

Personas datus, mēs nevarēsim sasniegt dažus no šajā paziņojumā zemāk norādītajiem 

nolūkiem. 

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. 

 

2. Kādiem nolūkiem mēs izmantojam Personas datus 

Mēs varam izmantot jūsu Personas datus, lai:  

 sazinātos ar jums; 

 noslēgtu un pildītu līgumu par mācību praksi; 

 izpildītu no tiesību aktiem izrietošās prasības; 

 identificētu jūs Sabiedrības teritorijā; 

 nodrošinātu mūsu IT sistēmu darbību; 

 aizsargātu mūsu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības; 

 veiktu iekšējās pārbaudes; 

 aizsargātu jūsu vai trešo personu veselību, drošību vai īpašumu; 

 informētu par mūsu aktivitātēm un pasākumiem; 

 risinātu strīdus un pretenzijas; 

 reaģētu uz jebkādiem juridiskiem vai citiem strīdu risināšanas procesiem, valsts 

iestāžu pārbaudēm vai pieprasījumiem; 

 veiktu lietvedību. 

 

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 un līguma izpilde); 

 VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde); 

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



 

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu iekšējo sistēmu darbība, atbilstības nodrošināšana un 

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, juridisko konsultāciju 

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

vai nodrošināta piekļuve tiem nolūkā sniegt mums šos pakalpojumus. 

Jūsu personas dati tiek nodoti jūsu izglītības iestādei mācību prakses ietvaros. 

 

5. Personas datu integritāte un glabāšana 

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

minētajiem nolūkiem. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt jūsu Personas datus, mēs 

ievērosim attiecīgo tiesību aktu prasības. 

Jums ir pienākums uzturēt jūsu Personas datus atjauninātus un informēt mūs par 

izmaiņām jūsu Personas datos, kas ir mūsu rīcībā. 

 

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 Juridiskajai un administratīvajai daļai. 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. 

 

 

 


