2018. gada 21. maijā
SCAN-PLAST LATVIA LSEZ SIA
PRIVĀTUMA POLITIKA
Scan-Plast Latvia Privātuma Politikas (turpmāk – Dokuments), mērķis ir sniegt fiziskajai personai –
datu subjektam – informāciju par datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu
datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1. DATU APSTRĀDES PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA
Scan-Plast Latvia LSEZ SIA (turpmāk – Uzņēmums)
reģ. Nr. 40003352878
jur. adrese: Brīvības iela 185, Liepāja, LV-3401, Latvija
tel.: + 371 634 01770 fax: +371 634 01771
e-pasts: mail@scan-plast.lv
interneta vietne ir www.scan-plast.lv (turpmāk – Mājas lapa).

2. DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA
2.1

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2.2

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā
uz:
 fiziskajām personām – darbiniekiem un klientiem (turpmāk – Personas, tajā skaitā,
potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar
pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai ( klientam) saņem vai nodod uzņēmumam jebkādu
informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.).

2.3

Uzņēmums rūpējas par Personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personu tiesības
uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un
datu apstrādes jomā.

2.4

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi un
nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Persona tiek informēta brīdī, kad
viņa sniedz attiecīgus datus uzņēmumam.
3. KĀDU INFORMĀCIJU UZŅĒMUMS IEVĀC UN KĀDIEM MĒRĶIEM

3.1

Uzņēmums ievāc un apstrādā savas saimnieciskās darbības mērķiem nepieciešamo Personas
datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, personas kodu, pases vai pers. apliecības numuru,
bankas konta numuru, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, u.tml.).

3.2

Uzņēmums apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai:
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○ Personas identificēšanai;
○ līguma sagatavošanai;
○ rēķina sagatavošanai;
○ preču/ pakalpojumu pārdošanai;
○ pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
○ pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
○ Personu apkalpošanai;
○ iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
○ maksājumu un norēķinu administrēšanai;
○ parādu atgūšanai un piedziņai
Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm saskaņā ar piemērojamajiem tiesību
aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

4.1

Uzņēmums apstrādā Personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, t.i.:
 līguma noslēgšana, rēķina izrakstīšana un pakalpojuma izpilde;
 Personas (datu subjekta) piekrišana;
 normatīvo aktu izpilde (likuma, MK noteikumu u.tml.).
5. PERSONAS DATU NODOŠANA TĀLĀK

5.1

Personas dati netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām.

5.2

Uzņēmumam ir tiesības izpaust Personas datus:

ja informāciju par personas datiem pieprasa pati Persona un uzņēmumam ir iespēja
pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti;

ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa valsts pārvaldes un/ vai operatīvās
darbības dienesti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.3

Uzņēmums nesūta Personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas
Ekonomiskās zonas).
6. GLABĀŠANAS ILGUMS UN DROŠĪBA

6.1

Personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja apstrāde notiek,
pamatojoties uz Personas piekrišanu, Personas dati tiks apstrādāti, kamēr Personas piekrišana ir
spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka uzņēmumam pienākumu
apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus.

6.2

Uzņēmums aizsargā Personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas
atbilst mūsdienu prasībām, tajā skaitā šādus drošības rīkus:





antivīrusa programmatūru;
ugunsmūri;
uzņēmuma Wi-Fi tīkls tiek aizsargāts ar paroli;
e-pasta ziņojumu šifrēšana.
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7. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
7.1

Personai ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un
Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Personas tiesībām:

tiesībām saņemt informāciju par saviem Personas datiem un to apstrādi;

tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus vai nepilnīgus savus Personas datus;

tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes
neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs
esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to
īstenošana nav iespējama gadījumos, kad uzņēmumam ir juridisks pienākums šos datus
apstrādāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem, t.sk. glabāt, vai arī apstrāde nepieciešama, lai
uzņēmums varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);

tiesībām ierobežot apstrādi;

tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt Personas datus attiecībā uz sevi, kas ir
sniegti uzņēmumam, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības
minētos datus nosūtīt citam pārzinim);

tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp
profilēšana, kas rada Jums tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Jūs ievērojami ietekmē;

tiesībām jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei. Piekrišanas
atsaukums neietekmē jau veiktās Personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad
piekrišana bija spēkā. Attiecībā uz komerciālo paziņojumu saņemšanu, Persona jebkurā
laikā var atteikties no to saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju
atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot
pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu mail@scan-plast.lv;

tiesībām vērsties Datu valsts inspekcijā.

7.2

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt savas Personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi
(datu subjekta pieprasījums), Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

rakstveida formā klātienē uzņēmuma ražotnē Brīvības ielā 185, Liepājā vai pārdošanas
daļā Svari-3, Grobiņa, LV-3430, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID
karte);

elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

7.3

Saņemot Personas pieprasījumu, uzņēmumam ir nepieciešams pārliecināties par Personas
identitāti, lai nodrošinātu Personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka Personas dati netiek
izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti
atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram, bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā
Personas pieprasījumi.
8. JURIDISKAIS APLIECINĀJUMS UN SPĒKĀ ESAMĪBA

8.1

Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp uzņēmumu un Personu; tās ir
uzņēmuma Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā uzņēmums pastāvīgi uzlabo un attīsta
savus produktus/ pakalpojumus, laiku pa laikam var tikt veikti grozījumi uzņēmuma Privātuma
Politikā. Šādu grozījumu rezultātā uzņēmums nemazinās Personas tiesības. Būtisku izmaiņu
gadījumā un, ja uzņēmums uzskatīs, ka tas ir saistoši, Persona tiks informēta par izmaiņām ne
vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pirms tās stājas spēkā, izmantojot Scan-Plast mājas lapu, epastu, pasta pakalpojumus vai citā uzņēmuma izvēlētā veidā. Privātuma politika ir pieejama pēc
pieprasījuma uzņēmuma ražotnē Brīvības ielā 185, Liepājā, LV-3401.

Piezīme: ja Jums ir jautājumi vai bažas saistībā ar Scan-Plast Latvia veiktu Jūsu personas datu apstrādi
vai Jūs vēlaties īstenot kādu no savām tiesībām, aicinām Jūs sazināties ar mums pa tālruni, e-pastu vai
rakstveidā: https://www.scan-plast.lv/kontakti.aspx
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