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AS ”LATVENERGO” PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI PRETENDENTU ATLASES PROCESOS 

 

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas 

numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk – AS 

"Latvenergo"), personas datu apstrādes principiem personāla atlases procesos, apstrādājot pretendentu 

personas datus. 

 

Definīcijas: 

Pretendents (Jūs) – fiziska persona, kura atsaucoties uz AS "Latvenergo" amata konkursu, ir iesniegusi savu 

pieteikumu un/vai CV, šādi izsakot piekrišanu piedalīties pretendentu atlases procesos un šī mērķa 

sasniegšanai atļaujot apstrādāt savus atlases procesā iesniegtos personas datus. 

Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu 

subjektu).  

Pārzinis – AS "Latvenergo" reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, 

Rīga, LV-1230, saziņas kontaktinformācija: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, e-pasta adrese: 

info@latvenergo.lv. 

Datu aizsardzības speciālists – Pārziņa norīkots speciālists personas datu apstrādes un aizsardzības 

jautājumos, saziņas kontaktinformācija: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, e-pasta adrese: 

fpda@latvenergo.lv.  

  

1. Pretendentu Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats, personas datu kategorijas un 

apstrādes termiņi 

 

Datu apstrādes mērķis 
Apstrādes tiesiskais 

pamats 
Personas datu kategorijas Apstrādes termiņi 

 Pieteikumu, tajā skaitā CV 

informācijas izvērtēšana 

 Saziņa ar Pretendentu, tajā 

skaitā interviju 

organizēšana 

 Pārbaude amata prasību 

atbilstībai 

 Atlases procesa rezultātu 

izvērtēšanas 

dokumentācijas 

sagatavošana un uzturēšana 

 Pretendenta 

piekrišana, kura 

tiek izteikta ar 

aktīvu datu 

subjekta rīcību (t.i. 

atsaucoties uz 

amata konkursu un 

iesniedzot 

pieteikumu 

vakancei) 

 Pārziņa leģitīmās 

intereses 

(pārbaudīt, analizēt 

un dokumentēt 

Pretendenta 

atbilstību amata 

prasībām) 

 Potenciāla darba 

tiesisko attiecību 

līguma noslēgšana 

 Identifikācijas dati 

(vārds/uzvārds/personas 

kods)  

 Kontaktinformācija 

(adrese/e-pasta adrese/ 

tālruņa numurs) 

 Profesionālas atbilstības, 

pieredzes un izglītības dati 

(informācija par darba 

pieredzi, izglītību, kursiem, 

valodas zināšanām, datoru 

prasmēm u.c.) 

 Citi neklasificēti un 

brīvprātīgi CV un/vai 

pieteikumā norādīti dati  

 Atlases procesā iegūtie dati 

(anketēšanas, uzdevumu 

risināšanas, interviju un 

novērtējumu rezultātā iegūtie 

dati) 

 6 mēnešus pēc 

konkrētā konkursa 

pieteikšanās beigu 

termiņa 

vai 

 ja Personas datu 

apstrādes pamats ir 

Pretendenta dota 

piekrišana, tad līdz 

Pretendenta 

piekrišanas 

atsaukšanas brīdim 

vai 

 ja Personas datu 

apstrādei ir cits 

tiesiskais pamats, tad 

līdz Personas datu 

apstrādes mērķa 

sasniegšanai 
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2.  Personas datu saņēmēji  

AS "Latvenergo", pastāvot tiesiskajam pamatam un ievērojot personas datu aizsardzības prasības, var nodot 

Jūsu Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem: 

2.1. AS "Latvenergo" darbiniekiem un pilnvarotajām personām, kurām AS "Latvenergo" dod pieeju un ir 

noteikusi pienākumu apstrādāt Jūsu Personas datus, lai nodrošinātu iepriekšminēto Personas datu 

apstrādes mērķu izpildi; 

2.2. ar AS "Latvenergo" pakalpojumu sniegšanu un darbības attīstību saistītajām personām tostarp, bet ne 

tikai: 

 Personāla atlases kompānijām un konsultantiem, 

 IS konsultantiem un IS apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem, 

 apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem. 

2.3. tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, valsts tiešās pārvaldes iestādēm, valsts amatpersonām un 

atsevišķu specializētu profesiju pārstāvjiem, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu un 

normatīvajos aktos noteiktu pienākumu. 

3.  Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības 

Īpašos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz Personas datu apstrādes un aizsardzības 

līmeņa nodrošināšanu, AS "Latvenergo" var nodot Personas datus ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ja 

tiek izmantoti pakalpojumi ārpus Eiropas Savienības vai arī, piesaistot trešās puses ārpus Eiropas Savienības, 

kas palīdz AS "Latvenergo" veikt saimnieciskās darbības uzdevumus un/vai, lai izpildītu uz Jūsu piekrišanu 

balstītās darbības.  

 

4. Jūsu tiesības Personas datu apstrādes ietvaros 

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Jūsu Personas datiem: 

4.1.  Piekļuves tiesības. Tas nozīmē, ka Jums ir tiesības: 

 piekļūt saviem Personas datiem un saņemt no AS "Latvenergo" informāciju par Jūsu Personas 

datu apstrādi.  

Izmantojot Pārziņa kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu Personas datu 

apstrādes mērķiem, datu veidiem, datu saņēmējiem, datu glabāšanas laiku, Jūsu tiesībām 

attiecībā uz datu apstrādi un datu saņemšanas avotu, ja šī Paziņojumā sniegtā informācija Jums 

nešķiet pietiekami izsmeļoša. 

 

 saņemt Jūsu apstrādē esošo Personas datu kopiju bez maksas (ja pieprasījumi ir acīmredzami 

nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, AS "Latvenergo" var noteikt 

saprātīgu samaksu, ko pamato administratīvās izmaksas, vai atteikties izpildīt pieprasījumu).  

 

4.2.  Tiesības labot. Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu Personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS 

"Latvenergo" izlabo neprecīzus Personas datus, nosūtot atbilstošu pieprasījumu uz AS "Latvenergo" 

norādīto kontaktinformāciju.  

 

4.3.  Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" dzēš Jūsu Personas datus, ja: 

 Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Paziņojumā norādītajiem mērķiem, kādos tie 

tika apstrādāti;  

 Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta Personas datu apstrāde;  

 Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;  

 Personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Atsevišķos gadījumos nevarēsim izpildīt Jūsu lūgumu dzēst Personas datus. Tas attiecas uz 

gadījumiem, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem AS "Latvenergo" ir pienākums apstrādāt Jūsu 

Personas datus. Tāpat datu dzēšana nav iespējama, ja Personas datu apstrāde ir nepieciešama, 

piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Proti, minētajos gadījumos tiesības 

pieprasīt savu Personas datu dzēšanu ir ierobežotas.  

  

4.4.  Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" 

ierobežo Jūsu Personas datu apstrādi, ja: 

 Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi;  



Numurs: K323 

Redakcija: 01 

 Kārtība  

 AS "Latvenergo" personas datu apstrādes principi pretendentu atlases procesos   

Lapa 3 (3) 

 

 Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos Personas datus dzēst;  

 AS "Latvenergo" Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie 

ir vajadzīgi, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses un tiesības. 

 

4.5.  Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi, 

kas pamatojas uz Paziņojumā norādītajām leģitīmajām interesēm. AS "Latvenergo" ir tiesības 

turpināt apstrādāt Jūsu Personas datus, ja AS "Latvenergo" norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem 

apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu 

vai aizstāvētu likumīgas prasības.  

 

4.6.  Tiesības atsaukt piekrišanu. Gadījumos, kad Jūsu Personas datu apstrāde pamatojas ar Paziņojumā 

norādīto piekrišanu, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā. Informējam, ka piekrišanas atsaukums 

neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Piekrišanas 

atsaukšanai Jūs varat izmantot Paziņojumā norādīto AS "Latvenergo" kontaktinformāciju.  

 

4.7.  Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus Personas datus, kurus Jūs iesniedzāt AS 

"Latvenergo", sakārtotā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības minētos datus 

lūgt nosūtīt citam pārzinim (pakalpojumu sniedzējam), ja šie Personas dati tiek apstrādāti uz 

piekrišanas pamata elektroniski vai IS.  

 

4.8.  Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību AS "Latvenergo", kā arī Datu valsts 

inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka AS "Latvenergo" ir pārkāpusi Jūsu tiesības vai nav pietiekami 

aizsargājusi Jūsu Personas datus. Tomēr, pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs 

vērsties pie AS "Latvenergo".  

 

AS "Latvenergo" rūpējas par Jūsu Personas datu aizsardzību un sniegs Jums nepieciešamo atbalstu. 

Visu minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot Paziņojumā norādīto AS "Latvenergo" 

kontaktinformāciju.  

 

5. Ar sīkdatņu starpniecību veikta personas datu apstrāde 

Attiecībā uz Personas datu apstrādi, kura tiek veikta ar sīkdatņu starpniecību, detalizēta informācija ir 

aprakstīta Sīkdatņu izmantošanas politikā. 

Tīmekļa vietne www.latvenergo.lv var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tomēr, ja Jūs izmantojat šīs 

saites, ir jāņem vērā, ka AS "Latvenergo" nav nekādas kontroles pār citām tīmekļa vietnēm. Šī iemesla dēļ 

AS "Latvenergo" nevar uzņemties atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru 

Jūs sniedzat, apmeklējot šādas vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Jums ir jāievēro 

piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu. 

 

 

 

 

 

 

https://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/atbildiga_uznemejdarbiba/sikdatnu_izmantosanas_politika/
http://www.latvenergo.lv/

