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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 pārvaldīt informāciju par Compensa darbiniekiem

Datu subjektu apraksts Compensa darbinieki, darbinieku mājsaimniecībā dzīvojošās personas

Apstrādātie personas dati • Vārds
• Uzvārds
• Izskats (sejas foto)
• Personas kods
• Personas apliecības numurs, derīguma
   termiņš
• Dzimšanas datums
• Personiskā e-pasta adrese
• Darba e-pasts (ieskaitot e-pastu saturu)
• Personiskais telefona numurs
• Darba tālruņa numurs
• Adrese
• Bankas konta numurs
• Informācija par izglītību un kvalifikāciju
• Informācija par bērniem (skaits un vecums)

• Finanšu informācija (atalgojums, nodokļi,
   maksājumi pensiju fondos, tiesu
   izpildītāju piedziņa)
• Amats, darba izpildes rezultāti
• Veselības stāvoklis (invaliditāte, slimības
   periodi, maternitātes periodi utt.)
• Darbinieka transportlīdzekļa numurzīme,
   cita informācija par transportlīdzekli 
• Informācija par reputāciju (tiesību aktos
   noteiktajos gadījumos - arī informācija
   par sodāmību) 
• Informācija, kas saistīta ar atbilstību
   attiecināmajām un piemērojamām 
   prasībām vai saistīta ar iespējamo interešu
   konfliktu identificēšanu un novērtēšanu
   (tiesību aktos noteiktajos gadījumos)
• Informācija par datu subjektu, kas iegūta
   no publiskiem reģistriem / parādnieku
   datu bāzēm

• Kriminālizmeklēšanas iestādēm
• Bankām
• Reģistru un datu bāzu pārvaldītājiem (lietotāju tiesību pārvaldībai reģistros un datu bāzēs)
• Uzraudzības un citām valsts institūcijām (VID, VSAA, FKTK, LAA, LTAB, CSDD, u.c.)
• Ārējiem auditoriem
• Compensa sadarbības partneriem, ar darbinieka atļauju

Personas datu izpaušana • Advokātiem, tiesām, tiesu izpildītājiem

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 50 gadus pēc darba līguma izbeigšanas

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.



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 un līgumu;
VDAR 6. panta pirmās daļas a), b), c) un f) apakšpunkts; 9. panta otrās daļas
a)un b) apakšpunkts,
Darba likums.

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 kontroli
un citiem drošības pasākumiem.


