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1. Datu pārzinis
SIA Konekesko Latvija
Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058
40003450717
Saziņai par datu apstrādi - data@kesko.lv

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam?
Mēs apstrādājam šādus piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju un to kontaktpersonu datus:
 vārds un uzvārds
 amats
 nodokļa maksātāja numurs
 adrese
 epasta adrese
 tālruņa numurs
 bankas konts
3. Kādiem nolūkiem tiek apstrādāti jūsu personas dati?
Mēs apstrādājam savu piegādātāju personas datus, lai veicinātu piegādātāju līgumu un
tajos noteikto prasību izpildi.
Ārējo ieinteresēto pušu (piem., piegādātāji, nozares pārstāvji, ražotāji, pakalpojumu
sniedzēji) kontaktinformācija ir nepieciešami arī komunikācijas un sadarbības un
sadarbības nolūkos.

Mēs uzskatām, ka SIA Konekesko Latvija ir likumīgas intereses un tiesības apstrādāt to
cilvēku kontaktinformāciju, kurus ieinteresētā puse nominējusi un norādījusi kā
atbildīgos sadarbības jautājumos.
4. Datu saglabāšana
Personas dati tiek atbilstoši saglabāti:
 kontaktpersonas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr viņš/viņa ir kontaktpersona;
 kolīdz saņemam paziņojumu, ka persona vairs nav kontaktpersona, dati
nekavējoties tiek izdzēsti;
 grāmatvedības dokumentos iekļautie dati tiek glabāti , ievērojot likumā “Par
grāmatvedību” noteiktos termiņus.
5. Kādas ir jūsu tiesības?
Piekļuves tiesības
Kad Jūs pieprasāt piekļuvi saviem datiem, mēs Jūs informējam par to, vai Jūsu dati tiek
vai netiek apstrādāti, un mēs Jums nodrošinām Jūsu datu kopiju.
Tiesības veikt labojumus
Jums ir tiesības labot vai papildināt nepareizus vai nepilnīgus personas datus.
Tiesības uz dzēšanu
Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu no mūsu reģistriem. Jūsu dati tiks
dzēsti, ja nepastāv juridisks pamats šos datus saglabāt.
Tiesības uz datu pārnesamību
Jums ir tiesības saņemt uz jums attiecināmos personas datus, kurus esat mums sniedzis,
mašīnlasāmā formātā, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai arī, lai izpildītu jūsu
noslēgtajā līgumā iekļautās saistības; un jums ir tiesības šos datus pārsūtīt citam
pārzinim.
Tiesības iebilst
Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm, kā daļa no mūsu
biznesa darbībām, izvērtējot, vai šāda apstrāde neaizskar jūsu personas datu aizsardzīb u.
Šajās situācijās jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto
situāciju.
Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.
Tiesības ierobežot apstrādi
Jums var būt tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi Ja datu apstrāde tiek
ierobežota, datu pārzinis jūsu datus apstrādās tikai uzglabājot tos. Jums šādas tiesības
ir, piemēram, tad, ja apšaubāt savu personas datu precīzumu, ja datu apstrāde ir
nelikumīga, vai ja esat iebildis pret datu apstrādi un jūsu pieprasījums ir apstrādes
stadijā.
6. Kā izmantot savas tiesības?

Jūs varat pieprasīt savu tiesību īstenošanu personīgi, ierodoties kādā no SIA “Konekesko
Latvija” klientu centriem. Iesniedzot pieprasījumu, jums tiks lūgts uzrādīt personu
apliecinošu dokumentu.
Jūs varat iesniegt pieprasījumu arī elektroniskā formā, parakstot to ar drošu elektronisko
parakstu, kas ļauj Pārzinim pārliecināties par jūsu identitāti. Pieprasījums elektroniskā
formā ir nosūtām uz e-pasta adresi: data@kesko.lv

7. 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.
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/lega lcontent/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0087
Dažām iestādēm ir likumā noteiktas tiesības piekļūt personas datiem. Šādas iestādes ir,
piemēram, policija un nodokļu iestādes.
8. 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. Latvijā uzraudzības iestāde ir Datu Valsts Inspekcija.
9. Mūsu pakalpojumie m nepieciešamie dati
Lai nodrošinātu mūsu sniegtos pakalpojumus uzņēmumam, kuru jūs pārstāvat, mums
jāapstrādā nepieciešamie personīgie dati. Šādi dati var būt, piemēram, jūsu vārds un
kontaktinformācija.
10. Informācija par automatizētu lēmumu pieņemšanu, t. i., profilēšanu
Jūsu personas dati netiks izmantoti profilēšanai vai automatizētai lēmumu pieņemšana i.
11. 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.

12. Personas dati, kas ir iegūti no citiem avotiem, nevis no jums
Mēs kontaktinformāciju atjauninām saskaņā ar to informāciju, kas saņemta no
uzņēmuma pārstāvja.
13. 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
SOMIJA

