Privātuma politika
www.digicomm.lv ir SIA “DigiComm” izveidotā mājaslapa, kur kampaņas dalībnieki (turpmāk –
Dalībnieki) var pieteikties darbā. Šī privātuma politika informē par personas datu apstrādes nolūku,
apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta (Dalībnieka) tiesībām.
Pārzinis un tā kontaktinformācija
Dalībnieku personas datu apstrādes pārzinis ir:
SIA DigiComm, vienotās reģistrācijas Nr. 40203116420 juridiskā adrese: Rīga, Artilērijas iela 3 - 20A,
LV-1001 (turpmāk – Pārzinis).
Sūdzību vai jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot, nosūtot to uz: in@digicomm.lv.
Mēs rūpējamies par Dalībnieku privātuma tiesību un personas datu aizsardzību un tāpēc
apstrādājam personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas parlamenta un
padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes
jautājumus.
Kāpēc mēs apkopojam, glabājam un apstrādājam jūsu datus?
Jūsu dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:
•
•
•

Dalības reģistrācija;
Pieteikuma amatam reģistrācija;
Informācijas un atbildes sniegšana uz Jūsu jautājumiem;

Apkopotie personas dati varētu tikt apstrādāti to apkopošanai un analīzei.
Mēs apstrādājam Dalībnieku datus, izmantojot jaunākās mūsdienu tehnoloģiju iespējas, izvērtējot
privātuma riskus un pielietojot mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos
resursus.
Pārziņu un apstrādātāja darbinieki un darbuzņēmēji datus lietos tikai iepriekš minētajos nolūkos
un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.
Iegūtie personas dati tiks glabāti drošajā mākoņdatošanas risinājumā, kuru datu centri un rezerves
kopijas atrodas ES un EEZ teritorijās.
Dalībnieku datu glabāšanas termiņš
Iegūtos Dalībnieku personas datus mēs glabājam kamēr:
•
•
•
•

dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
mēs vai Dalībnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var realizēt savas leģitīmās
intereses (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
ir spēkā Dalībnieka piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu
apstrādes likumīgs pamats.

Datu nodošana trešajām personām

Mēs neizpaužam Dalībnieku personas datus trešajām personām, izņemot:
•
•
•

saskaņā ar Dalībnieka skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai.

Kā Jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un izlabot tos?
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās
informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst
Jūsu personas datus, ja tie nav nepieciešami turpmākai apstrādei.
Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi
jebkādiem Jūsu personas datiem 30 dienu laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.
Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu
identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.
Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personisko informāciju, lūdzam
sazināties ar datu pārzini, kurš ir atbildīgs par šo datu apstrādi, e-pasta adrese: in@digicomm.lv.
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