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PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI 

PERSONĀLA ATLASĒ 

 

Informācija aktualizēta 02.12.2022.  

 

 Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (vienotais reģistrācijas 

numurs 40900035122, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073, Latvija) (turpmāk 

saukts Centrs vai mēs) kā personas datu pārzinis, kas izsludinājis vakanci, apņemas 

aizsargāt Jūsu privātumu personāla atlases procesa ietvaros. 

 Personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 

(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) (turpmāk saukta Regula) izvirzītajiem kritērijiem, kā 

arī citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

 Mums ir svarīgi informēt Jūs par Centra veikto Jūsu personas datu apstrādi, un -, 

nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību, dot Jums iespēju paredzēt 

personas datu nodošanas Centram sekas. Tāpēc esam sagatavojuši un publicējuši šos 

personas datu aizsardzības noteikumus. 

 

KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE 

 Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu (kā datu 

subjektu), kuru izmantojot var tieši (piemēram, atsaucoties uz Jūsu vārdu, uzvārdu) vai 

netieši (piemēram, atsaucoties uz e-pasta adresi) identificēt. 

 Tas nozīmē, ka personas dati var būt Jūsu elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas 

adrese, mobilā tālruņa numurs, lietotājvārds, attēls un informācija par izglītību un 

iepriekšējo darba pieredzi. 

 Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu 

kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem 

līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, 

pielāgošana vai pārveidošana. 

 

UZ KO ATTIECAS ŠIE NOTEIKUMI 

 Šo dokumentu piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai 

personas datu apstrādē, kas tiek veikta, saņemot un izskatot fizisku personu pieteikumus 

darbam vai dienestam Centrā. 
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SNIEGTIE PERSONAS DATI 

 Personāla atlases procesā tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: 

personu identifikācijas dati, privātā kontaktinformācija, amata dati, izglītības un mācību 

dati, CV dati, fotogrāfijas, komunikācijas un uzvedības dati (piemēram, atsauksmes, 

atlases procesā veiktie uzdevumi, u.tml.) un cita informācija, ko fiziskā persona pēc 

saviem ieskatiem ir iesniegusi. 

 Centrs lūdz Jūs - savā pieteikumā uz Centra izsludināto vakanci nesniegt 

Centram tādus personas datus, kas vakances sludinājumā nav norādīti kā 

nepieciešami dalībai Centra personāla atlases procesā. Šādi personas dati, piemēram, 

ir Jūsu: 

- fotogrāfija; 

- informācija par vecumu; 

- informācija par nacionālo vai etnisko izcelsmi; 

- informācija par veselības stāvokli, grūtniecību; 

- informācija par sodāmību; 

- informācija par ģimenes stāvokli; 

- informācija par piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku 

arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas; 

- informācija par reliģisko vai filozofisko pārliecību vai piederību pie kādas 

reliģiskās konfesijas; 

- informācija par seksuālo orientāciju; 

- u.c. personas dati, kuri nav tieši norādīti kā obligāti iesniedzami. 

 Centram ir tiesības dzēst tam nosūtītos personas datus, kas nav nepieciešami 

Jūsu pieteikuma uz Centra vakancēm izvērtēšanai. 

 

DATU APSTRĀDES NOLŪKS 

 Centrs apstrādā personas datus personāla atlases vajadzībām tikai uz konkrētu 

vakanto amata vietu.  

 Atlases process šī dokumenta kontekstā nozīmē uz konkrēto vakanci iesūtīto 

pieteikumu administrēšana, tai skaitā pieteikumu izskatīšana, atteikuma vēstuļu 

izsūtīšana, darba intervijas un kandidātu novērtēšana, kā arī darba tiesisko attiecību vai 

dienesta attiecību nodibināšana. 

 Personas datu apstrāde var notikt arī atlases procesā radušos kandidāta 

prasījumu izskatīšanas un Centra tiesību un likumīgo interešu aizsardzības nolūkā. 
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DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir: 

1. Jūsu kā datu subjekta piekrišana, piesakoties uz konkrētu amatu vai amatiem 

Piekrišana tiek sniegta ar Jūsu darbību – pieteikuma un tam 

pievienotās informācijas, tai skaitā personas datu, iesniegšanu Centra 

personāla atlases procesa ietvaros. 

Iesniedzot Centram savu pieteikumu, tai skaitā savus personas datus, lai 

kandidētu uz amatu Centrā, Jūs apliecināt, ka esat vismaz 18 gads 

vecs/veca. 

Ja Jūs piesakāties uz konkrētu amatu vai amatiem Centrā, tad šādas Jūsu 

rīcības rezultātā Centrs saņem un izmanto Jūsu personas datus uz Jūsu 

piekrišanas pamata tikai konkursos uz Jūsu izraudzīto amatu vai amatiem. 

2. Juridiska pienākuma izpilde 

Normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde darba tiesisko attiecību vai 

civildienesta tiesisko attiecību nodibināšanai (tajā skaitā Valsts 

civildienesta likuma 7. pants, 8. pants un 9. pants, Darba likuma 33. pants, 

35. pants, 36. pants un 38. pants).  

3. Centra leģitīmās intereses - attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo 

prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu, lai 

nodrošinātu efektīvus Centra pārvaldības un personāla atlases procesus. 

 

CITU PERSONU DATU IESNIEGŠANA 

 Jums ir tiesības iesniegt Centram citu personu personas datus tikai izņēmuma 

gadījumā, piemēram, iesniedzot tās personas datus, kura sniedz vai varētu sniegt 

Centram atsauksmi par Jūsu iepriekšējo darba pieredzi. Šādos gadījumos Jūs kā datu 

pārzinis esat atbildīgs par šo personas datu iesniegšanas Centram tiesisko pamatu un 

citu attiecināmo prasību izpildi. Ja Jūs norādāt kādu personu kā atsauksmes devēju, 

Jums ir pienākums informēt šo personu par to, ka mums tiek nodoti šīs personas dati 

atsauksmes sniegšanas nolūkā.  

 

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS 

 Personas datu glabāšanas periods tiek noteikts atbilstoši personas datu apstrādes 

nolūkiem. 

 Jūsu personas dati, kas iegūti personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāti 

1 (vienu) gadu no lēmuma pieņemšanas dienas konkrētajā personāla atlases procesā, 

izņemot gadījumus, kad Centrs aizstāv savas likumiskās intereses (piemēram, 
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tiesvedības procesā). Šādā gadījumā personas dati tiks dzēsti vai drošā veidā iznīcināti 

pēc likumisko interešu aizstāvības procesa beigām. 

 Ja Centrs noslēdz ar personu darba līgumu vai persona tiek iecelta amatā, visa uz 

šo personu attiecināmā informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, un dokumenti tiek 

pievienoti šīs personas kā Centra darbinieka (ierēdņa) personas lietai, kas tiek noformēta 

atbilstoši Centra iekšējiem noteikumiem un glabāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

KĀ CENTRS AIZSARGĀ JŪSU PERSONAS DATUS 

 Personas dati tiek apstrādāti, ņemot vērā datu konfidencialitātes un drošības 

prasības, izmantojot samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās 

procedūras un līdzekļus personas datu aizsardzībai.  

 Centrs pastāvīgi pilnveido un attīsta savu darbību. Centrs patur tiesības veikt 

grozījumus šajos noteikumos. Centra noteikumu - Personas datu aizsardzības noteikumi 

personāla atlasē - aktuālā redakcija tiek publicēta Centra tīmekļa vietnē www.valic.gov.lv  

  

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS 

 Jums ir brīva izvēle pieteikties Centra izsludinātajam amata konkursam, un Jums 

ir tiesības jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar Centru, atsaukt ar savu pieteikumu 

sniegto piekrišanu savu personas datu apstrādei (skatīt sadaļu “Datu apstrādes tiesiskais 

pamats”). Piekrišanas atsaukums neietekmē tās datu apstrādes likumīgumu, kura ir 

veikta pirms piekrišanas atsaukuma. 

 Jūs varat īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp 

tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo 

interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, 

ierobežošanu un pārnešanu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību 

uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos. 

 Šīs Jūsu tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Centra 

pienākumiem, kas ir uzlikti ar tiesību aktiem. Prasības dzēst vai ierobežot datus nevar 

ietekmēt tādu datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei. 

 Personas pieprasījums dzēst datus var tikt noraidīts, ja attiecīgajā situācijā 

Centram ir pārliecinoši tiesiski apstrādes iemesli, kas, veicot tiesību līdzsvara testu, būs 

svarīgāki par personas tiesībām, interesēm un brīvībām. 

 Lai izmantotu savas tiesības, Jums ir jāvēršas pie Centra ar pieprasījumu nosūtot 

to uz e-pasta adresi: pasts@valic.gov.lv vai datuaizsardziba@valic.gov.lv , vai nosūtot 

vēstuli uz Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073, Latvija, to adresējot Valsts aizsardzības un 

loģistikas iepirkumu centram. 
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IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI UN DATU PROFILĒŠANA 

 Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas 

Ekonomiskās zonas.  

 Var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti apstrādei Centra 

pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu 

nodrošinātājiem. Šādu pakalpojumu sniedzēju loma Jūsu personas datu apstrādē ir 

apstrādātājs, un Centrs, kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis, ir atbildīgs par tā 

izvēlēto pakalpojumu sniedzēju veikto Jūsu personas datu apstrādi. Centrs izmanto 

pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem personas datu 

apstrādes un drošības standartiem. 

 Jūsu personas dati tiks izpausti arī personai, ar kuru mēs sazināsimies saskaņā 

ar Jūsu dotiem norādījumiem (piemēram, Jūsu iepriekšējam darba devējam, lai saņemtu 

atsauksmes par Jums). 

 Ja tiek saņemts pamatots pieprasījums normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 

apjomā, personāla atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota 

tiesībaizsardzības vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.  

 Centrs personāla atlases procesā neizmanto personu datu profilēšanu, tas ir, 

automatizētu datu apstrādi (nolūkā izvērtēt konkrētus ar amata pretendentu saistītus 

personiskus aspektus) un automatizētu lēmumu pieņemšanu. 

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS 

 Jūsu Centram iesniegto personas datu pārzinis ir Valsts aizsardzības loģistikas un 

iepirkumu centrs (vienotais reģistrācijas numurs 40900035122, juridiskā adrese: Biksēres 

iela 6, Rīga, LV-1073, Latvija). 

 Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem vai par Centra 

veikto Jūsu personas datu apstrādi, papildus informāciju Jūs varat saņemt, rakstot 

pieprasījumu uz e-pasta adresi: datuaizsardziba@valic.gov.lv , vai pieprasījumu nosūtot 

vēstules formā uz Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073, Latvija, to adresējot Valsts aizsardzības 

un loģistikas iepirkumu centram. 

 

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU 

 Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts 

inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, 

lūdzam Jūs vispirms sazināties ar Centru, izmantojot šajos noteikumos norādīto 

kontaktinformāciju. 
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 Ja Jūs neapmierina no Centra saņemtā atbildi vai citos gadījumos, Jums ir tiesības 

iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 ; e-pasts: 

pasts@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131). 

 


