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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

Ir darbinieku atlase un kandidātu pieņemšana darbā

Datu subjektu apraksts Personas, kuras nosūta savu CV un/vai piesakās darbam Compensa

Personas datu kategorijas • Vārds
• Uzvārds
• Izskats (sejas foto)

• Informācija par reputāciju (tiesību aktos
   noteiktajos gadījumos – arī informācija
   par sodāmību)
• Informācija, kas saistīta ar atbilstību
   piemērojamajām un attiecināmajām
   prasībām vai saistīta ar iespējamo interešu
   konfliktu identificēšanu un novērtēšanu
   (tiesību aktos noteiktajos gadījumos)
• Informācija par datu subjektu, kas ievākta
   no publiskajiem reģistriem/parādnieku
   datubāzēm
• Cita informācija, ko persona norādījusi savā
   CV un citos pieteikuma dokumentos

• E-pasts
• Adrese
• Telefona numurs
• Izglītība un kvalifikācija
• Informācija par darba vēsturi (pieredze) 

Personas datu izpaušana Datus var izpaust uzraudzības un citām valsts institūcijām (VID, VSAA, Iekšlietu ministrijai)

Personas datu nosūtīšana
ārpus ES vai EEZ

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

Personas datu dzēšanas
termiņi

Ja kandidāts netiek izvēlēts darbam Compensa, personas datus dzēš trīs mēnešus pēc
konkrētā amata darbinieku atlases beigām.
Ja persona sniedz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti potenciālo darbinieku datu
bāzē, 1 gadu no piekrišanas došanas dienas.

Personas datu
aizsardzības principi

1.   Informācijas sistēmu un datu bāzu lietotāju tiesību ierobežošana un kontrole.

2. 
 
Datu apstrādē izmantotais datoru serveris atrodas datoru centros, kas ir aizsargāti ar
piekļuves kontroli un citām drošības sistēmām. Datoru programmatūra tiek pastāvīgi
atjaunināta, tajā ir ugunsmūri un pretvīrusu programmatūra.

3. 
 
Papīra dokumentus glabā aizslēgtos skapjos, kas atrodas telpās ar piekļuves kontrol
 un citiem drošības pasākumiem.

4.  Personām, kas apstrādā personas datus, jāievēro konfidencialitātes pienākums, kas
izriet no tiesību aktiem, pārziņa iekšējiem noteikumiem un/vai parakstīta
konfidencialitātes līguma par šo lietu.

5. Tiek veikta sistemātiska failu dublēšana.

Personas datu apstrādes
tiesiskais pamats

Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz likumu;
VDAR 6. panta pirmās daļas a), b) un f) apakšpunkts; 10. pants 
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums, 14.-17. 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.


