
1 

 

SIA “Rīgas nami”  

un tās struktūrā esošo pasākumu centru 

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS 

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINI 

SIA “Rīgas nami”, reģistrācijas Nr. 40003109638, juridiskā adrese: Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050. 

Tālr. +371 67181177 e-pasts: rigasnami@riga.lv 

Saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem: rndatuspec@riga.lv  

SIA “Rīgas nami” struktūrā ietilpst šādi pasākumu centri: Kinoteātris “Splendid Palace”, “Rīgas Kongresu 

nams” un “Melngalvju nams”. 

MŪSU VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Šajā paziņojumā sniedzam informāciju par to, kā mēs veicam savu klientu, sadarbības partneru, 

klientu/sadarbības partneru pārstāvju/kontaktpersonu, mūsu ēku/telpu un pasākumu centru apmeklētāju, 

interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās 

komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.  

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu un mūsu ēku/telpu un pasākumu centru telpu apmeklējuma, tīmekļa vietnes 

izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu/sadarbības partneri, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un 

esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt 

grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.  

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām 

un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, izsoles noteikumos, cenu 

aptaujas un iepirkumu dokumentācijā, telpu nomas līgumos, sadarbības līgumos, pasākuma reklāmas 

materiālos, afišās un biļetēs un citos dokumentos, kas publicēti mājaslapā www.rigasnami.lv, var būt 

sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi. 

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku 

personu personas datu apstrādi. 

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības 

un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. 

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN JURIDISKAIS PAMATS 

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā: 

a) Jūsu piedalīšanās izsolē/cenu aptaujā/iepirkumā nodrošināšanai 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, reģistrēt dalībai, nodrošināt atbilstošu 

maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar izsoli/cenu 

aptauju/iepirkumu saistītajos jautājumos.  

Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo nolūku īstenošanai: klienta/sadarbības partnera, 

tā pārstāvja/kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas 

konta numurs, informācija izsoles dalībnieka kredītspējas vērtēšanai un citi dati saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:  

- juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6. panta pirmās daļas c. punkts); 

- pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f. punkts), 

piemēram, Jūs kā klienta un/vai pārstāvja identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana. 

 

                                                           
1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (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) 

mailto:rigasnami@riga.lv
mailto:rndatuspec@riga.lv
http://www.rigasnami.lv/
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b) Pakalpojumu sniegšanai, līguma noslēgšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un 

nodrošināšanai  

Šī nolūka ietvaros, mums nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un 

nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma 

izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto 

maksājumu piedziņu.  

Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo nolūku īstenošanai: klienta, sadarbības partnera, 

klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, 

e-pasta adrese, bankas konta numurs. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:  

- līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas 

b punkts); 

- juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c. punkts); 

- pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f. punkts), 

piemēram, Jūs kā klienta, sadarbības partnera, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas 

identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana. 

c) Normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos 

normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Civillikuma, gan likuma “Par grāmatvedību”, gan 

Arhīvu likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datiem, kas ir 

nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai un/vai leģitīmo interešu ievērošanai.  

Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo nolūku īstenošanai: klienta, sadarbības partnera, 

klienta un/vai sadarbības partnera pārstāvja/kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese; 

kontaktinformācija; bankas konta numurs. 

Papildu mums varētu būt nepieciešams izpildīt speciālo likumu prasības attiecībā uz mūsu pakalpojumu 

sniegšanu/leģitīmo interešu ievērošanu: 

Pasākumu centri, drošība 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 

un ar to saistīto normatīvo aktu prasības.  

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams papildus apstrādāt arī šādus personas datus: klienta (pasākuma 

rīkotāja, nomnieka), tā pārstāvja/kontaktpersonas personas dati un kontaktinformācija, pasākuma norises 

vietas adrese un pasākuma veids. 

Telpu noma, apsaimniekošana 

Šī nolūka ietvaros mums nepieciešams izpildīt gan Civillikuma, gan Ministru kabineta noteikumu, gan 

apsaimniekošanas tiesiskā regulējuma prasības.  

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams papildus apstrādāt arī šādus personas datus: klienta 

(nomnieka)/īpašnieka personas dati un kontaktinformācija, objekta informācija un adrese. 

Būvprojekti, citu pakalpojumu iepirkumi 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Būvniecības likuma un uz tā pamata izdoto 

Ministru kabineta noteikumu prasības, gan Publisko iepirkumu likuma un citu speciālo normatīvo aktu 

prasības, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma priekšmetu. Līdz ar to mums varētu būt nepieciešams papildus 

apstrādāt arī šādus personas datus: projekta pasūtītāja/sadarbības partnera/klienta projekta 

pasūtītāja/sadarbības partnera/klienta pārstāvja/kontaktpersonas personas dati un kontaktinformācija; 

objekta adrese, objekta īpašuma tiesību/nomas tiesību apliecinošo dokumentu dati; sadarbības 

partnera/būvspeciālista/inženiera/arhitekta u.c. personas dati, amats/specialitāte, iepriekšējās darba 

pieredzes dati un līgumu cenas, sertifikāta/kvalifikāciju apliecinošā dokumenta numurs un derīguma 

termiņš, kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, kontaktinformācija; būvuzrauga/autoruzrauga vārds, 

uzvārds, sertifikāta/kvalifikāciju apliecinošā dokumenta numurs, kontaktinformācija. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati iepriekš izklāstīto nolūku sasniegšanai ir:  

- juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c. punkts). 

d) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana 
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Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu piedalīšanos mūsu 

organizētajos pasākumos, izsniegt Jums lojalitātes kartes, publiska pasākuma laikā fotografēt, veikt 

videoierakstu, kā arī izvietot to interneta vidē vai citā publiski pieejamā veidā, lai šādā veidā atspoguļotu 

sabiedrībai pārziņa darbību, pasākumu norisi un īpašumu izmantošanu. 

Lielākoties mūsu telpās pasākumi ir publiski, kā rezultātā Jūs varat tikt fotografēts un/vai filmēts ar mērķi 

publiskot vai publicēt bildes, tomēr atsevišķos gadījumos pasākumi var būt paredzēti kā slēgti, - Jūs par to 

tiksiet informēti pasākuma reklāmas materiālos, afišās un biļetēs.  

Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo nolūku īstenošanai: klienta, sadarbības partnera, 

klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese; 

publisko pasākumu apmeklētāju foto/video attēls, atrašanās vieta un laiks. 

Mārketinga aktivitāšu ietvaros mēs arī izveidojām un uzturam pārziņa profilus dažādos sociālajos tīklos, 

t.sk., Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube. Šos profilus mēs izmantojam pārziņa un tā 

pasākumu centru notikumu apskatu veidošanai un dažādas informācijas publicēšanai, komunikācijas 

uzturēšanai ar mūsu mērķauditoriju, konkursu rīkošanai un citām mārketinga aktivitātēm.  Tādējādi, ja Jūs 

izmantojiet sociālos tīklus un/vai sekojat mūsu profiliem sociālajos tīklos, piedalāties mūsu rīkotajos 

konkursos, komentējat mūsu publikācijas vai dalāties ar tām, mēs varam iegūt un apstrādāt Jūsu šādus 

personas datus: profila dati attiecīgajā sociālajā tīklā, vārds, uzvārds, e-pasta adrese. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:  

- datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas a punkts); 

- pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f. punkts), 

piemēram, saziņas nodrošināšanai, publisko pasākumu foto/video apskata veidošana/publicēšana. 

e) Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu 

vitāli svarīgu interešu, tai skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību, un proti, mantisko interešu 

apdraudējuma un Jūsu dzīvības un veselības apdraudējuma novēršanai, sabiedrības drošības 

nodrošināšanai un citu būtisku mūsu vai trešo personu (piemēram, teritorijas un telpu nomnieku) 

leģitīmo interešu nodrošināšanai, veicot videonovērošanu. 

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku, telpu un citu īpašumu 

videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības 

gadījumā izpaust informāciju izmeklēšanas iestādēm, tiesām un citām valsts iestādēm, izvērtējot 

nepieciešamību, sniegt informāciju arī trešajām personām (piemēram, telpu/teritorijas nomniekiem) to 

leģitīmo mērķu sasniegšanai (piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai), kā arī izmantot normatīvajos 

aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.  

Papildus informējam, ka mūsu teritorijā un telpās var tikt izvietotas arī nomnieku kā pārziņu interešu 

aizsardzībai videonovērošanas ierīces, šajā gadījumā par šādas videonovērošanas veikšanu atbild katrs 

nomnieks patstāvīgi. 

Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo nolūku īstenošanai: personas izskats (attēls), 

personas (attēla) atrašanas vieta un laiks, personas veiktās darbības videokameru uztveršanas zonā un citi 

dati atbilstoši nepieciešamībai. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:  

- juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c. punkts) – jo 

teritorija ir augsta apdraudējuma objekts un normatīvie akti nosaka paaugstinātas drošības prasības 

šādu objektu apsardzei; 

- pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās 

daļas f. punkts). 

f) Apmeklētāju uzskaite mantisko interešu apdraudējuma, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai un 

atklāšanai, sabiedrības drošības nodrošināšanai un citu būtisku mūsu vai trešo personu 

(piemēram, teritorijas un telpu nomnieku) leģitīmo interešu nodrošināšana. 

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju par Jūsu identitāti, ko ir nepieciešams iekļaut apmeklētāju 

reģistrācijas žurnālā vai telpu atslēgu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā.  

Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo nolūku īstenošanai: Jūsu vārds, uzvārds, mobilā 

tālruņa numurs, datums, atslēgu izdošanas un nodošanas laiks, teritorijā vai telpās atrašanas laiks.  

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:  
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- juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c. punkts) – 

jo teritorija ir augsta apdraudējuma objekts un normatīvie akti nosaka paaugstinātas drošības prasības 

šādu objektu apsardzei; 

- pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās 

daļas f. punkts). 

g) Piekļuves kontrole un caurlaižu (tai skaitā automašīnu) režīma uzturēšana 

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju par Jūsu identitāti un nepieciešamību saņemt caurlaidi, kuru 

nepieciešams iekļaut caurlaižu (tai skaitā automašīnu) reģistrācijas žurnālā. 

Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo nolūku īstenošanai: Jūsu vārds, uzvārds, mobilā 

tālruņa numurs, ierašanās laiks un teritorijas vai telpas atstāšanas laiks; objekta adrese, uzņēmuma 

nosaukums, caurlaides numurs.  

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:  

- datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b. punkts); 

- juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c. punkts) – 

jo teritorija ir augsta apdraudējuma objekts un normatīvie akti nosaka paaugstinātas drošības prasības 

šādu objektu apsardzei; 

- pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās 

daļas f. punkts). 

h) Atlaižu piešķiršanas nodrošināšana mūsu sniegtajiem pakalpojumiem 

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju par Jūsu identitāti un tiesībām saņemt atlaidi mūsu sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo nolūku īstenošanai: Jūsu vārds, uzvārds, 

dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta, kas apliecina tiesības uz atlaidi (pensionāra apliecība, 

studenta/skolēna apliecība), vizuāla pārbaude.  

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:  

- datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b. punkts). 

i) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai  

Šī nolūka ietvaros mums nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un 

pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas 

datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), lai nodrošinātu pienācīgu pakalpojumu sniegšanu. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:  

- pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f. punkts). 

 

JŪSU PERSONAS DATU IEGŪŠANAS VEIDS 

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šādiem veidiem: 

1) no Jums, piesakoties izsolē, cenu aptaujā, iepirkumā, iesniedzot mums cenu piedāvājumu, tāmi, 

būvprojektu; 

2) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus pieteikumus/ iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums; 

3) no Jums savstarpēja līguma slēgšanas procesā; 

4) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu; 

5) no Jums, ja Jūs mūsu ēku/telpu, pasākuma centru telpu apmeklējuma laikā uzrādīsiet mums Jūsu 

personu apliecinošo dokumentu un/vai dokumentu, kas dod tiesības uz atlaidi; 

6) no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnēs www.rigasnami.lv, www.kongresunams.lv, 

www.splendidpalace.lv, www.melngalvjunams.lv vai šajās tīmekļa vietnēs izmantojot sīkdatnes 

(cookies); 

7) no Jums, ja Jūs apmeklējat mūsu pasākumu centru rīkotus publiskos pasākumus, kuru laikā tiek 

veikta fotografēšana vai filmēšana; 

8) no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē vai sociālajos tīklos, piedalāties mūsu 

rīkotajos konkursos sociālajos tīklos, komentējat vai dalāties ar mūsu publikācijām; 

http://www.rigasnami.lv/
http://www.kongresunams.lv/
http://www.splendidpalace.lv/
http://www.melngalvjunams.lv/
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9) atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu kredītspēju, varam 

iegūt datus no trešajām personām šī nolūka sasniegšanai; 

10) attiecīgajos gadījumos no trešajām personām/sadarbības partneriem, ja mums tas ir nepieciešams 

līguma saistību/juridiskā pienākuma izpildei; 

11) attiecīgos gadījumos - no videonovērošanas ierakstiem. 

 

JŪSU PERSONAS DATU IESNIEGŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA UN PAMATOJUMS 

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju saņemam, ja Jūs mums to iesniedzat pēc savas iniciatīvas, vai ievācam, 

lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas 

leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu 

nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt pakalpojumu sniegšanu, 

darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi.  

Ja dati nebūs vajadzīgi obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums 

izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana 

ir brīvprātīga. 

Personas datu apstrādes pamatojumi mūsu pakalpojumi sniegšanai ir noteikti arī normatīvajos aktos, 

piemēram: 

- Publisko iepirkumu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi; 

- Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums un uz tā pamata 

izdotie Ministru kabineta noteikumi; 

- Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums un ar to saistītie normatīvie akti;  

- Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;  

- Likums „Par grāmatvedību” u.c. 

 

PIEKĻŪŠANA JŪSU PERSONAS DATIEM 

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus saskaņā ar tiesību aktiem un 

nodrošinām, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav tiesiskā pamata Jūsu personas 

datu apstrādei. 

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt: 

- mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei; 

- personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, 

piemēram, apsardzes pakalpojumu sniedzējs, datu bāzes īpašnieks/tehniskais uzturētājs; 

- valsts un pašvaldības iestādes un institūcijas tiesību aktos noteiktos gadījumos un kārtībā; 

- atsevišķos gadījumos teritorijas un telpu nomnieki to leģitīmo mērķu sasniegšanai (piemēram, 

noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai); 

- atsevišķos gadījumos teritorijas, ēku, projektu īpašnieki/būvnieki/būvuzraugi to leģitīmo mērķu 

sasniegšanai (piemēram, piekļuves kontroles nodrošināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 

atklāšanai); 

- atsevišķos gadījumos trešās personas attiecībā uz publiskotām vai publicētām fotogrāfijām un video 

no publiskiem pasākumiem, vai Jūsu profila sociālajos tīklos datiem, ja Jūs sekojat mūsu sociālajiem 

tīkliem, piedalāties mūsu rīkotajos konkursos, komentējiet vai pārpublicējiet mūsu sociālajos tīklos 

izvietotās publikācijas; 

- uzraudzības iestādes, izmeklēšanas iestādes, drošības iestādes un citas tiesībsargājošās iestādes 

tiesību aktos noteiktos gadījumos un kārtībā. 

MŪSU SADARBĪBAS PARTNERI PERSONAS DATU APSTRĀDĒ JEB PERSONAS DATU 

APSTRĀDĀTĀJI 

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu 

datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu 

apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu 
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nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes 

prasības. 

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām: 

1) auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti; 

2) ārpakalpojuma apsardzes pakalpojumu sniedzējs; 

3) IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs; 

4) citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.  

Personas datu apstrādātāji var mainīties, līdz ar to tiks veiktas izmaiņas arī šajā paziņojumā.  

 

JŪSU PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA/IZMANTOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS 

(ES) VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS (EEZ) VALSTĪM 

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. 

 

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅI 

Personas datu uzglabāšanas termiņi tiek noteikti atbilstoši personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā 

ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.  

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, 

līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās 

intereses.  

Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim. 

 

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI 

Personas datu atjaunošana 

Ja ir notikušas izmaiņas Jūsu personas datos, ko esat mums sniedzis, lūdzam sazināties ar mums un iesniegt 

aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt personas datu apstrādes nolūkus. 

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos 

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi 

saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst 

pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos 

gadījumos un kārtībā.  

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības, tādēļ Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs sniegsim atbildi 

normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (ne vēlāk kā viena mēneša laikā).  

Jūs varat īstenot savas kā datu subjekta tiesības kādā no šādiem veidiem: 

1) iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā (adrese: Rātslaukums 5, Rīga, LV-

1050, (ieeja no Svaru ielas puses), katru darba dienu no plkst. 8.30-16.00); 

2) iesniegumu nosūtot pa pastu uz adresi: Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050. 

3) nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz mūsu e-pastu: 

rigasnami@riga.lv. 

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas 

situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību. 

Piekrišanas atsaukšana 

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt. 

Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kas ir 

nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai 

citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. 

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām 

interesēm. 

SŪDZĪBAS IESNIEGŠANAS IESPĒJAS SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI 

mailto:rigasnami@riga.lv
mailto:rigasnami@riga.lv
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Ja Jums ir jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms 

vērsties pie mums (e-pasts: rndatuspec@riga.lv), lai savstarpēji vienotos un atrisinātu radušās problēmas. 

Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, 

ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu 

valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast 

Datu valsts inspekcijas mājas lapā  

(http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/). 

 

JŪSU PERSONAS DATU IZMANTOŠANA AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ 

 

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.  

 

 

mailto:rndatuspec@riga.lv
http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/

