Privātpersonu datu apstrādes politika
SIA “Līgatnes Papīrs” turpmāk pakalpojuma sniedzējs ir īpaši svarīgi apstrādāt Jūsu
personas datus uzmanīgi un piesardzīgi. Mēs tos apstrādājam saskaņā ar datu
aizsardzības normatīvo aktu prasībām un labas informācijas pārvaldības praksi.
Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Jums pakalpojumu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citu uzņēmumu vietnēm vai
pakalpojumiem, kuriem ir sava privātuma politika un personas datu apstrādes prakse. Šādos
gadījumos mēs iesakām iepazīties ar konkrēto uzņēmumu datu apstrādes politiku.
Tālāk tekstā Jūs atradīsiet papildu informāciju par datu apstrādi un datu aizsardzību attiecībā
uz mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.
Mūsu pakalpojumu uzlabošanas un normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Paklpojuma sniedzēja
konfidencialitātes politikā var tikt veiktas izmaiņas.
Kādam nolūkam Pakalpojumu sniedzējs apstrādā Jūsu personas datus?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu Jums sniegt pakalpojumus un nodrošināt
labāko iespējamo klientu servisu. Mēs esam apņēmušies regulāri uzlabot un pilnveidot mūsu
pakalpojumu kvalitāti un funkcionalitāti. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai veicinātu
turpmāku mūsu pakalpojumus, klientu apkalpošanu, kā arī pārdošanas un mārketinga attīstību.
Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai sniegtu pakalpojumus, atbildētu uz Jūsu
pieprasījumiem un jautājumiem, izpildītu līgumus. Mēs izmantojam Jūsu datus, lai pildītu
pienākumus, kas izriet no normatīvo aktu prasībām.
Mēs izmantojam Jūsu personas datus komunikācijai.
Kur mēs iegūstam Jūsu personas datus?
Mēs iegūstam Jūsu datus tieši no Jums. Datus varam iegūt arī pakalpojumu sniegšanas gaitā.
Jūsu dati var tikt iegūti no dažādiem publiskiem reģistriem.
Kurš var apstrādāt Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus apstrādā pakalpojumu sniedzējs un to darbinieki, kuriem ir tiesības
strādāt ar personas datiem. Jūsu dati vienmēr tiks apstrādāti rūpīgi, ievērojot labu datu
apstrādes praksi.
Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam?
Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus no brīža, kad Jūs kļūstat par mūsu klientu.
Jūsu datu apstrāde ir saistīta, ar mūsu pakalpojumu sniegšanu. Mēs apkopojam vienīgi tādus
datus, kuri attiecas uz konkrētā pakalpojuma izmantošanu vai citu konkrētu likumīgu mērķi. Jūs
sniedzat par sevi informāciju pakalojumu sniedzējam, kad pieprasāt pakalpojumus.

Mūsu apkopotie personas dati ietver:





informāciju, kas saistīta ar personas identitātes noteikšanu un pārbaudi, vārdu, uzvārdu ;
kontaktinformāciju, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru;
informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu;
informāciju, kas nepieciešama likumos noteikto pienākumu izpildei;

Personas datu apstrādes apjomu nosaka pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma specifika.
Kam mēs nododam Jūsu personas datus?
Lai sniegtu Jums pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu pakalpojumu sniedzējs Jūsu datus
neizpauž trešajai pusei, izņemot attiecīgām valsts un pašvaldības institūcijām, lai izpildītu
likumā noteiktos pienākumus, Jūs personas datus apstrādā ES ietvaros.
Kādas ir Jūsu tiesības kā mūsu klientam?
Jums ir tiesības pārbaudīt par Jums uzkrāto informāciju, pieprasīt koriģēt nepatiesos vai
nepietiekamos datus, kā arī pieprasīt izdzēst novecojošus datus..
Kā tiek aizsargāti Jūsu personas dati?
Mēs aizsargājam Jūsu personas datus, ievērojot īpašu piesardzību un izmantojot tam
piemērotas datu aizsardzības metodes. Metodes ietver proaktīvu un reaģējošu riska
pārvaldību, kontrolētu piekļūšanas un lietotāju tiesību piešķiršanu, kā arī uzraudzību, lietotāju
prasmju nodrošināšanu, apmācot pakalpojuma sniedzēja darbiniekus, kas iesaistīti personas
datu apstrādē. Mēs pienācīgi un pastāvīgi pilnveidojam mūsu iekšējo praksi un vadlīnijas.
Kā mēs saglabājam Jūsu datus un atjaunojam tos?
Mēs glabājam Jūsu datus vismaz tik ilgi, cik ilgi tas būs nepieciešams. Datu glabāšanas laikā
mēs ievērojam likumā noteiktās prasības.

