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.

Personas datu pārzinis

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, reģ. Nr. 304080146,
turpmāk tekstā – Compensa
Compensa adrese

Compensa tālrunis

Vienības gatve 87h, Rīga, Latvija

+371 6 755 8888

Compensa e-pasts

Compensa interneta vietne

Datu aizsardzības speciālista e-pasts

info@compensa.lv

www.compensa.lv

DPO@compensa.lv

Personas datu apstrādes
mērķis

Dati tiek apstrādāti, lai Compensa varētu sadarboties ar partneriem (piemēram, ceļojumu
aģentūrām), kuri sniedz Compensa dažādus pakalpojumus, tai skaitā apdrošināšanas
līgumu pārdošanas starpniecības pakalpojumus;
Lai Compensa varētu piešķirt partnerim, partnera darbiniekiem piekļuves tiesības
Compensa datorsistēmai, lai Compensa varētu administrēt izsniegtās piekļuves tiesības
datorsistēmai

Datu subjektu apraksts

Compensa biznesa partneri, partneru darbinieki, kuri iesaistīti sadarbības procesā

Apstrādātie personas dati

• Vārds
• Uzvārds
• Personas kods
• E-pasts
• Tālruņa numurs
• Darba vieta

Personas datu izpaušana

• Advokātiem, tiesām
• Kriminālizmeklēšanas iestādēm
• Uzraudzības un citām valsts iestādēm (piemēram, VID, Lietuvas bankai, FKTK,
sodu reģistram)
• Bankai
• Ārējiem auditoriem

Personas datu
nosūtīšana ārpus ES
vai EEZ

Personas dati netiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas

Personas datu dzēšanas
termiņi

Personas dati tiek dzēsti 10 gadus pēc sadarbības līguma izbeigšanas

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 .
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) c) un f) punkts;

