
 

Privātuma paziņojums 

Par personas datu apstrādes aspektiem personāla atlases procesā 

 

SIA “Rīgas veselības centrs” (turpmāk – RVC), adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, tālr.: 

66103370, e-pasts: rvc@rigasveseliba.lv, kā pārzinis atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 13. panta nosacījumiem informē Jūs par sekojošiem personas datu apstrādes faktiskajiem un 

tiesiskajiem apstākļiem: 

1. RVC datu aizsardzības speciālists – Jānis Kāršenieks, e-pasts: janis.karsenieks@inbox.lv.  

2. Personas dati  

Visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu iesniegtajā CV, kā arī iegūtā informācija no personām, kuras ir 

sniegušas atsauksmes par Jums un Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis/-usi sazināties ar attiecīgajām 

personām. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts/-a uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā 

informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem. 

3. Personas datu apstrādes mērķis nolūks  

Personāla atlase – darbinieka kandidāta atbilstības izvērtēšana vakantā amata prasībām un piemērotāka 

kandidāta atlase. 

4. Datu apstrādes tiesiskais pamats  

4.1. RVC leģitīmo interešu īstenošana – pieņemt vakantajā amatā zinošāku, pieredzējušāku un 

profesionālāku savas jomas speciālistu, kurš varētu efektīvi īstenot un sasniegt izvirzītos mērķus. Personāla 

atlases ietvaros personas dati tiks izmantoti, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu 

procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. 

Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa 

tiesisku norisi. 

4.2. Jūsu piekrišana – tikai atsauksmju iegūšanai no iepriekšējām darba vietām. Piekrišanas sniegšana ir 

brīvprātīga un tās nesniegšana neliedz piedalīties turpmākajā personāla atlases procesā. Šī nolūka ietvaros 

tiks apstrādāti šādi personas dati: kandidāta vārds, uzvārds, ieņemamais amats, laika periods, iepriekšējās 

darba vietas nosaukums, atsauksme par kandidātu.  

5. Personas datu saņēmēji  

Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un 

apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām 

institūcijām (piemēram, Datu valsts inspekcijai), kā arī tiesai. 

6. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta 

lēmumu pieņemšana 

6.1. Personāla atlases procesā personas datus RVC neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai 

starptautiskajām organizācijām. 
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6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana personāla atlases procesā RVC netiek veikta. 

7. Glabāšana 

7.1. Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot 

papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc konkrētā 

atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu RVC leģitīmās intereses.  

7.2. Gadījumā, ja RVC saņem sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā 

informācija (Jūsu personas dati) tiks saglabāta: 

7.2.1. līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā 

stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

termiņā, vai  

7.2.2. līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim. 

8. Datu subjekta (kandidāta) tiesības 

8.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu 

datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un datu labošanu. Tāpat Jums ir tiesības vērsties 

uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, info@dvi.gov.lv) ar sūdzību 

par RVC rīcību, ja tas pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas 

reglamentē personas datu aizsardzību. 

8.2. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana un RVC leģitīmās 

intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu un atsaukt savu iepriekš sniegtu piekrišanu. 

Piekrišanas atsaukšana neietekmē iepriekš veiktās datu apstrādes tiesiskumu. 

8.3. Datu subjekta tiesības īstenojamas, nosūtot rakstveida lūgumu uz šajā paziņojumā norādīto 

kontaktadresi. 

9. Personas datu apstrādes obligātums 

Personas datu sniegšana un apstrāde personāla atlases vajadzībām ir obligāts priekšnosacījums, lai 

izvērtētu pretendenta atbilstību amatam nepieciešamajām prasībām. Personas datu nesniegšanas 

gadījumā pretendents amata atlases procedūrā nevar un netiks vērtēts.  
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