
Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras  

amatu pretendentu atlasei 

 

I Vispārīgie jautājumi  

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) 

nodrošina amatu pretendentu (turpmāk – Pretendents) atlases datu apstrādi, to drošību un 

aizsardzību.  

2. Noteikumos lietotie termini:  

2.1. Personas dati – Pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (piemēram, 

tālruņa numurs, e-pasta adrese), profesionālie dati (piemēram, izglītība, darba pieredze, amata 

nosaukums, licences, sertifikāti);  

2.2. Pretendents – fiziska persona, kas pieteikusi savu kandidatūru vakancei;  

2.3. Apstrāde – 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, atgūšana, aplūkošana, 

izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai 

kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;  

2.4. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska persona, aģentūra vai struktūra, kura 

nav datu subjekts.  

3. Šo noteikumu mērķis ir sniegt pilnīgu informāciju Pretendentam par tā personas datu apstrādes 

mērķiem un tiesisko pamatu.  

 

II Personas datu apstrādes mērķis  

4. Personas dati tiek vākti un turpmāk apstrādāti, lai nodrošinātu Pretendentu atlasi.  

5. Pretendentam ir pienākums sniegt tikai aktuālu un spēkā esošu informāciju, un, iesniedzot savu 

pieteikumu vakancei, neievadīt tādus datus, kas būtu uzskatāmi par sensitīviem personas datiem 

(piemēram, ziņas par savu veselības stāvokli vai politiskajiem uzskatiem), kā arī citus datus, kas 

nav nepieciešami Pretendenta atbilstības konkrētajam amatam izvērtēšanai. 

6. Pretendents, iesniedzot pieteikumu vakantajai amata vietai, apliecina savu brīvu gribu dalībai 

pretendentu atlases procesā un apliecina, ka ir iepazinies ar šajos noteikumos minētajiem 

nosacījumiem. Bez personas datu nodošanas LIAA nevar nodrošināt Pretendenta dalību 

pretendentu atlases procesā.  

 

III Personas datu vākšanas, glabāšanas un dzēšanas termiņi  

7. LIAA glabās Pretendenta personas datus ne vairāk kā 6 mēnešus pēc noslēgtā amatu pretendentu 

atlases procesa beigām. Pēc 6 mēnešiem Pretendenta personas dati tiks dzēsti. 

 

IV Pretendenta tiesības  

8. Pretendentam ir šādas tiesības:  

8.1. jebkurā laikā pieprasīt LIAA sniegt informāciju, kas noteikta Regulas 13.pantā;  

8.2. piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15 pantā noteikto informāciju sazinoties ar 

LIAA;  



8.3. pieprasīt no LIAA Pretendenta personas datu labošanu, dzēšanu vai personas datu apstrādes 

ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi atbilstoši Regulas 17.pantam un 21 pantam.  

 

V LIAA pienākumi personas datu apstrādes veikšanā 

9. LIAA personas datu apstrādes ietvaros nodrošina:  

9.1. informācijas sniegšanu Pretendentam saskaņā ar Regulas 13.pantu;  

9.2. tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu personas datu drošībai un aizsardzībai;  

9.3. saņemot atbilstošu pieprasījumu no Pretendenta, labot vai dzēst tā sniegtos personas datus.  

10. LIAA apņemas bez kavēšanās paziņot Pretendentam par personas datu aizsardzības drošības 

pārkāpumu, gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku fizisku 

personu tiesībām un brīvībām.  

 

VI Saziņa un Pretendenta tiesību īstenošanas kārtība  

11. Pretendents var īstenot savas tiesības, tostarp tiesības iebilst vai uzdot LIAA jautājumus, 

rakstiski sazinoties ar LIAA Personāla vadības nodaļu (personals@liaa.gov.lv). 

12. Ja mainās Pretendenta sniegtā personas datu informācija, Pretendents ir tiesīgs pieprasīt labot 

(koriģēt) savus personas datus, sazinoties ar LIAA.  

 

VII Apstrādes drošības prasības  

13. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un 

nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā uz Pretendenta tiesībām 

un brīvībām, LIAA un apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai 

nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni.  

14. Personas datu obligāto tehnisko aizsardzību LIAA un apstrādātājs īsteno ar fiziskiem un 

loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot:  

14.1. aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu personas datu apdraudējumu;  

14.2. aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu un 

citiem loģiskās aizsardzības līdzekļiem.  

15. Apstrādājot personas datus, LIAA un apstrādātājs nodrošina:  

15.1. pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personu datu 

apstrādei un aizsardzībai (tajā skaitā pie personas datiem);  

15.2. to, ka informācijas nesējus, kuros ir personas dati, apstrādā tām pilnvarotas personas;  

15.3. to, ka personas datu apstrādē izmantotos resursu pārvieto tam pilnvarotas personas. 

 


