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2. Kādus personas datus mēs apstrādājam?
Par Uzņēmuma darbiniekiem tiek apstrādāti šādi dati:
 pamatinformācija par darbiniekiem:
o piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas
identifikācijas numurs, personas identifikators Uzņēmuma IT sistēmās,
bankas konta numurs, fotogrāfija, informācija par bērniem vai citiem
apgādājamajiem pabalstu vai nodokļu nolūkos;
 nodarbinātības dati:
o amata nosaukums, nodarbinātības dati, kas saista reģistrēto personu ar
SIA Konekesko Latvija, kā arī dati, kas saglabāti, lai pārvaldītu izmaiņas
nodarbinātības statusā, amatā vai darbavietā;
o informācija par izglītību; mācības darba attiecību laikā, darba snieguma
novērtējumi un izvirzītie mērķi;
o informācija par darbinieku obligātajām veselības pārbaudēm,
obligātajām darba un uguns drošības mācībām, un negadījumiem darba
vietā;
o darba laika uzskaite un informācija par algām, aktuālā informācija par
atvaļinājuma situāciju, informācija par komandējumu izdevumu
atlīdzināšanu;




o disciplinārie pārkāpumi, brīdinājumi un informācija par darba attiecību
izbeigšanu;
o darba sertifikāti, apliecības;
atlases informācija:
o informācija saistībā ar atlases procesiem: CV, pieteikums;
darbinieka pirkumi:
o darbinieka veikto pirkumu darījumu vēsture.

3. Kādiem nolūkiem tiek apstrādāti jūsu personas dati?
Uzņēmums apstrādā darbinieku personas datus juridiskos, līgumiskos un
administratīvos nolūkos, saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām, kā arī tiek veikta
atlases procesā nepieciešamā datu apstrāde. Mēs arī vēlamies nodrošināt darbiniek u
prasmju un zināšanu pilnveidi, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību un augstu
kvalitāti turpmāk.
Mēs arī vēlamies piedāvāt mūsu darbiniekiem papildu priekšrocības ārpus likumā
noteiktajām; tas iekļauj, piemēram, papildu apdrošināšanu, veselības aprūpi vai maksu
par sporta aktivitātēm atlīdzināšanu u.c.
Datu apstrādi veido šādi elementi:
 jūsu iesniegtie dati;
 atlases informācija;
 nodarbinātības dati:
 obligātās veselības pārbaudes dati;
 no arodslimību pakalpojumu sniedzējiem saņemtā informācija;
 no tiešā vadītāja(-iem) vai citām galvenajām iesaistītajām personām saņemta
informācija.
Apstrāde ir nepieciešama SIA Konekesko Latvija likumīgo interešu un juridisko
saistību izpildes nolūkos, kā arī darba līguma saistību izpildei.
Atlases dati, kā arī disciplināro pasākumu apstrāde ir datu apstrādātāja likumīga jās
interesēs.
4. Datu saglabāšana
Mēs saglabājam datus mūsu HR reģistrā šādi:
 HR reģistrā uzglabātie personas pamata dati: darba tiesisko attiecību laikā un vēl
10 gadus saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;
 informācija saistībā ar atlases procesiem: 12 mēneši pēc darbinieka atlases
 informācija par darbinieku obligātajām veselības pārbaudēm un negadījumie m
darba vietā: attiecīgi 10 un 45 gadi saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;
 informācija par darba laika uzskaiti, atvaļinājumiem un algām, pabalstiem: 10
gadi saskaņā ar Latvijas likumu “Par grāmatvedību”;
 darbinieka veikto pirkumu un saimniecisko avansu darījumu vēsture: 5 gadi
saskaņā ar Latvijas likumu “Par grāmatvedību”.

5. Personas datu apstrādi ietekmējošie faktori
Mēs apliecinām, ka jūsu personas datus apstrādājam drošā veidā. Mēs rūpējamies par
mūsu Uzņēmuma telpu drošību. Uzņēmuma telpām, kurās tiek apstrādāti personas dati,
ir uzstādītas piekļuves kontroles sistēmas.
Pēc sākotnējās apstrādes fiziskie dokumenti, kas satur personas datus, tiek uzglabāti
slēgtās telpās. Tikai noteiktiem SIA Konekesko Latvija darbiniekiem ir tiesības apstrādāt
personas
datus
saturošus
dokumentus.
Tikai noteiktiem SIA Konekesko Latvija darbiniekiem un Uzņēmuma norīkotu un tā
uzdevumā darbojošos Uzņēmumu darbiniekiem ir tiesības izmantot personas datus
saturošas informācijas sistēmas. Lietotājiem var tikt definēti dažādi piekļuves tiesību
līmeņi un lietotājiem tiek piešķirtas piekļuves tiesības uzturēšanas darbu veikšanai un
pārlūkošanai tikai attiecībā uz tādiem datiem, kas ir nepieciešami viņa(-as) darba
uzdevumu izpildei. Katram lietotājam ir savs lietotāja identifikators un parole.
Informācijas sistēmai ir ugunsmūris, kas aizsargā sistēmu no nelikumīgas piekļuves.
Mēs mācām mūsu darbiniekus un nodrošinām, ka arī mūsu partneru darbinieki saprot
personas datu konfidenciālo raksturu un drošas personas datu apstrādes nozīmi. Saskaņā
ar mūsu privātuma politiku par nelikumīgu profesionālo darbību un nolaidību attiecībā
uz datu aizsardzību tiek piemērotas sankcijas.
Ja, neņemot vērā visus mūsu aizsardzības pasākumus, jūsu personas dati ir nonākuši
nepareizajās rokās, tāpat kā jebkurā personas datus saturošu pakalpojumu jomā, pastāv
iespēja, ka jūsu dati tiks nozagti. Šādā gadījumā mēs nekavējoties uzsāksim
izmeklēšanu, lai atrisinātu situāciju un novērstu iespējamo kaitējumu. Mēs informēs im
gan attiecīgās iestādes, gan jūs par drošības pārkāpumu atbilstīgi tiesību aktos
noteiktajām prasībām.

6. Kādas ir jūsu tiesības?
Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības tikt informētam par personas datu apstrādi un
saņemt to jūsu personas datu kopiju, kurus mēs apstrādājam. Ja mēs neveicam jūsu
personas datu apstrādi, jums ir tiesības saņemt attiecīgu apstiprinājumu.
Tiesības veikt labojumus. Jums ir tiesības labot vai papildināt nepareizus vai
nepilnīgus personas datus attiecībā uz datu apstrādes nolūkiem.
Tiesības dzēst. Jums ir tiesības dzēst jūsu personas datus Vispārīgajā datu aizsardzības
regulā paredzētajos gadījumos. Šādi gadījumi var būt, piemēram, ja jūsu dati vairāk nav
nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti, jūsu dati ir tikuši
apstrādāti nelikumīgi vai arī jūs atsaucat savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei
un nepastāv juridisks pamats šos datus saglabāt.
Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi
Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzētajos gadījumos. Šādi gadījumi var būt,
piemēram, ja jūs apstrīdat personas datu precizitāti, apstrāde tikusi veikta nelikumīgi un
jūs iebilstat pret personas datu apstrādi, tā vietā pieprasot datu izmantoš a nas
ierobežošanu, vai Pārzinim vairs nav nepieciešami šie personas dati apstrādes
nolūkiem, taču jums tie ir nepieciešami, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Tiesības iebilst. Personīgu iemeslu dēļ jūs drīkstat iebilst pret tādu jūsu personas datu
apstrādi, kas pamatojas uz Pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm. Pēc tam
datu Pārzinis vairs nebūs tiesīgs apstrādāt datus, izņemot gadījumus, ja Pārzinis uzrāda
pārliecinošu juridisko pamatojumu šādai apstrādei, kas prevalē pār datu subjekta
interesēm, tiesībām un brīvībām, vai apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai
aizstāvētu likumīgas prasības.
Tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt uz jums attiecināmos personas
datus, kurus esat mums sniedzis un kurus mēs apstrādājam, pamatojoties uz jūsu
piekrišanu vai arī, lai izpildītu jūsu noslēgtajā līgumā iekļautās saistības; un jums ir
tiesības šos datus pārsūtīt sev vai citam pārzinim.
7. Kā izmantot savas tiesības?
Jūs varat pieprasīt savu tiesību īstenošanu personīgi, sazinoties ar personālspeciālis tu
vai nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi data@kesko.lv. Iesniedzot pieprasījumu, jums var
tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
8. Informācija par personas datu saņēmējiem
SIA Konekesko Latvija kā datu pārzinis pats apstrādā personas datus, kā arī sadarbojas
ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. SIA Konekesko Latvija mērķis ir sadarboties
tikai ar vislabākajiem partneriem un tas uzņemas atbildību par šo pakalpojumu
sniedzēju rīcību attiecībā uz personas datu apstrādi. Tie var būt dažādu pakalpojumu
sniedzēji, tostarp:








IT pakalpojumu sniedzēji;
HR pakalpojumu sniedzēji;
algu izmaksas pakalpojumu sniedzēji;
mācību pakalpojumu sniedzēji;
veselības pakalpojumu sniedzēji;
apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji.

Tiek uzskatīts, ka personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES un EEZ, izmantojot mūsu IT
pakalpojumu partneri, jo personas datiem piekļūst no Indijas. Mēs esam noslēguš i
līgumu par datu nosūtīšanu ar mūsu pakalpojumu sniedzēju atbilstīgi ES Komisijas
apstiprinātajām standarta datu aizsardzības klauzulām. Standarta datu aizsardzības
klauzulas ir pieejamas vietnē https://eur- lex.europa.eu. Latviešu valodā : https://eur lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1525696248377&uri=CELEX:32016R0679)

Dažām iestādēm ir likumā noteiktas tiesības piekļūt personas datiem. Šādas iestādes ir,
piemēram, policija un nodokļu iestādes.
9. Tiesības iesniegt sūdzību
Ja uzskatāt, ka mēs neveicam jūsu personas datu apstrādi atbilstīgi ES Vispārīgajai datu
aizsardzības regulai, jūs varat iesniegt sūdzību mums vai uzraudzības iestādei, kas
atrodas ES dalībvalstī, kura ir jūsu pastāvīgā mītnes, darba vai iespējamā pārkāpuma
izdarīšanas valsts.
Iepriekš minētā iespēja iesniegt sūdzību neierobežo jūsu tiesības īstenot citus jums
pieejamos administratīvos un tiesiskās aizsardzības līdzekļus.
10. Mūsu pakalpojumie m nepieciešamie dati
Lai izskatītu jūsu pieteikumu, atlasot darbiniekus vakancēm, ir jāveic noteiktu personas
datu apstrāde. Šādi dati var būt personas dati, kas tiek pieprasīti, aizpildot pieteikumu
vai intervijas laikā. Tāpat, lai mēs varētu pildīt savus darba devēja pienākumus, mums
ir jāveic nepieciešamo personas datu apstrāde.
11. Informācija par automatizētu lēmumu pieņemšanu, t. i., profilēšanu
Jūsu personas dati netiks izmantoti profilēšanai vai automatizētai lēmumu pieņemšana i.
12. Datu izmantošana citiem nolūkiem
Mēs veicam jūsu personas datu apstrādi tikai šajā dokumentā paredzētajiem nolūkie m.
Ja laika gaitā radīsies citi apstrādes nolūki, mēs jūs informēsim par šiem nolūkiem un
apstrādes juridiskajiem pamatiem un, ja nepieciešams, lūgsim jūsu piekrišanu jūsu
personas datu apstrādei jaunajiem nolūkiem.

13. Personas dati, kas ir iegūti no citiem avotiem, nevis no jums
Mēs varam arī apkopot datus no jūsu tiešā vadītāja(-iem) vai galvenajām iesaistītajā m
personām Uzņēmumā, kā arī no profesionālo pakalpojumu sniedzējiem saņemtos datus.
14. Datu aizsardzības speciālists
Jautājumos, kas skar personas datu apstrādi vai jūsu tiesību īstenošanu Kesko grupas
ietvaros attiecībā uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu ES ietvaros, varat sazināties ar
Kesko Oyj datu aizsardzības speciālistu.
DAS kontaktinformācija:
tietosuojavastaava@kesko.fi
vai pa pastu:
Tietosuojavastaava
Kesko Oyj
PL 1
00016, Kesko

