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Compensa adrese

Vienības gatve 87h, Rīga, Latvija
Compensa tālrunis

+371 6 755 8888

Compensa e-pasts

info@compensa.lv
Compensa interneta vietne

www.compensa.lv
Datu aizsardzības speciālista e-pasts

DPO@compensa.lv

Personas datu apstrādes
mērķis

Compensa datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus) apstrādā, lai varētu noslēgt 
apdrošināšanas līgumu, veikt klientu veselības apdrošināšanas atlīdzību izmaksu un veselības 
atlīdzību lietu administrēšanu

Datu subjektu apraksts • Apdrošinājuma ņēmējs;
• Apdrošinātā persona;
• Atlīdzības saņēmējs, labuma guvējs.

Personas datu kategorijas • Vārds
• Uzvārds
• Personas kods 

• Tālruņa numurs
• Veselības dati 
• Vēsturiskie veselības dati

• E-pasts 
• Adrese 

Personas datu izpaušana Dati var tikt izpausti:
• Valsts institūcijām – Tiesai, Policijai, VSAA, Veselības inspekcijai, Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijai;
• Medicīnas un veselības uzlabošanas iestādēm (Compensa līgumpartneriem).

Personas datu nosūtīšana
ārpus ES vai EEZ

Personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās
zonas robežām

Personas datu dzēšanas
termiņi

Personas dati tiek dzēsti 3 gadus pēc apdrošināšanas līgumā noteikto saistību izpildes.

Personas datu
aizsardzības principi

1.  Datu apstrādes tiesības tiek aizsargātas, izmantojot informācijas sistēmu piekļuves
tiesību uzraudzības funkcijas.

2.  Servera datori, kas tiek izmantoti datu apstrādē, atrodas datorcentrā, kas ir aizsargāti ar
piekļuves kontroli un drošības sistēmām. Reģistri, kuri satur personas datus, ir nodalīti
no publiski pieejamās informācijas tīkliem, izmantojot tehniskos drošības pasākumus.

3.  Drukātie dokumenti tiek glabāti slēgtos skapjos, kas atrodas telpās ar piekļuves kontroli.

4.  Personas, kas veic personas datu apstrādi, ievēro konfidencialitātes saistības, kas izriet
no likuma, datu pārziņas iekšējiem noteikumiem un/vai ir parakstījuši konfidencialitātes
vienošanos saistībā ar šiem jautājumiem.

5. Tiek veikta sistemātiska datņu dublēšana.

Personas datu apstrādes
tiesiskais pamats

Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz likumu vai līgumu;
VDAR 6.panta 1.daļas a), b), c), f) punkti, 9.panta 2.daļas a) punkts; 
Apdrošināšanas līguma likuma 7., 7., 27. un 28.pants

Compensa personas datu
apstrādes darbību reģistrs

Personas datu apstrādes darbību reģistrs sagatavots saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES 2016/679, 30. pants)
turpmāk tekstā - VDAR, informācija derīga no 2020.gada 1.jūlija.


