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Henkell Freixenet Latvija SIA 

 
PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS 

 
1. Informācija par pārzini 
 
Mūsu nosaukums ir Henkell Freixenet Latvija SIA (turpmāk – “mēs”), reģistrācijas numurs: 
40103281961, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A, Rīga, LV-1004, Latvija. 
 
Ar mums var sazināties pa tālruni: 67791415 vai rakstot uz sekojošu e-pasta adresi: 
info@henkell-freixenet.lv  
 
2. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums 
 
Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam apstrādi personas datiem, kuri var nonākt 
mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības ietvaros. Šis paziņojums attiecas uz sekojošajām 
datu subjektu kategorijām: 

- valdes vai padomes locekļi; 
- darbinieki; 
- potenciālie darbinieki (pretendenti); 
- juridisko personu (klientu) kontaktpersonas; 
- sadarbības partneru kontaktpersonas,  
- patērētāju sūdzību pieteicēji. 

 
Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu 
apstrādes darbībām un nolūkiem. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc 
nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu. 
 
Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi 
attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi. 
 
Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot 
konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu 
drošību.  
 
3. Kādēļ un kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir 
personas datu apstrādes juridiskais pamats? 
 
Galvenokārt, mēs Jūsu personas datus apstrādājam, lai izpildītu mums saistošos juridiskos 
pienākumus un, lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas 
informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas 
informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. 
 
Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem nolūkiem, tai 
skaitā: 

 
a) Personāla vadība un atalgošana  

 
i. Personāla atlases procesā, izvērtējot potenciālā darbinieka 

(pretendenta) piemērotību konkrētam amatam, mums ir nepieciešams 



 

 

Page 2 of 7 
 

apstrādāt dzīvesgājuma aprakstu (CV) un tajā ietverto informāciju. 
 
Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Leģitīmas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

1. daļas (c) punkts) – potenciālo darbinieku izvērtēšana. 
 

ii. Pieņemot darbinieku darbā un slēdzot ar viņu darba līgumu, mums ir 
nepieciešams apstrādāt darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un 
dzīvesvietu. 

 
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo datu apstrādei ir: 
- Līgumu saistību izpilde/ noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6. panta 1. daļas (b) punkts); 
- Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6.panta 1. daļas (c) punkts). 
 

iii. Izpildot mūsu juridisko pienākumu attiecībā uz ziņu iesniegšanu par 
darbinieku nodokļu administrācijā un darbinieka darba algas 
aprēķināšanu, mums ir nepieciešams apstrādāt arī datus par darbinieka 
ienākumiem un bērnu skaitu un vecumu. 

 
Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6. panta 1. daļas (c) punkts). 
 

iv. Lai izpildītu mūsu līgumiskās saistības pret darbinieku attiecībā uz darba 
algas izmaksu, mums ir nepieciešams apstrādāt arī darbinieku bankas 
norēķinu konta numuru. 

 
Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Līgumu saistību izpilde/ noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.  panta 1. daļas (b) punkts). 
 

v. Lai veicinātu darbinieku motivāciju, mēs apstrādājam arī darbinieku 
dzimšanas datumu dzimšanas dienas apsveikumu nosūtīšanai. 

 
Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Leģitīmas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

1. daļas (c) punkts) – darbinieku motivēšanas pasākumi 
uzņēmumā. 

 
vi. Uzņēmuma iekšējai komunikācijai ar darbinieku mums ir nepieciešams 

apstrādāt darbinieka darba kontakttālruni un darba e-pasta adresi. 
 

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Leģitīmas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

1. daļas (c) punkts) – iekšējās komunikācijas nodrošināšana. 
 

vii. Ārkārtas situācijās (piemēram, gadījumos, kad darbinieks nav ieradies 
darbā un nav paziņojis par neierašanās iemesliem) mēs apstrādājam arī 
darbinieka privāto kontakttālruni.  
 

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Vitāli svarīgas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 

panta 1. daļas (d) punkts). 
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b) Uzņēmuma pārvaldība 

 
i. Lai atvieglotu un paātrinātu informācijas sniegšanu saskaņā ar bankas 

prasībām, mēs apstrādājam valdes vai padomes locekļa personas 
identifikācijas dokumenta informāciju. 

 
Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Leģitīmas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

1. daļas (c) punkts) -  nodrošināt operatīvu bankas prasību izpildi. 
 

ii. Noteiktu uzdevumu uzdošanai, uzņēmuma iekšējo attiecību regulēšanai 
un citu darba organizatorisko jautājumu kārtošanai mēs apstrādājam 
rīkojumos un citos iekšējos dokumentos, kas attiecināmi uz darbinieku, 
norādīto informāciju. 
 

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6. panta 1. daļas (c) punkts). 
 

iii. Informācijas sistēmas kļūdu, incidentu un problēmu atklāšanas, 
izmeklēšanas un novēršanas ietvaros mums ir nepieciešams apstrādāt 
datus par darbinieku veiktajām darbībām sistēmā. 
 

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Leģitīmas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

1. daļas (c) punkts) – nodrošināt kļūdu identificēšanu un 
novēršanu. 

 
c) Līgumu noslēgšana ar klientiem un/vai sadarbības partneriem 

 
i. Lai identificētu klientu un/vai sadarbības partneru kontaktpersonas, 

sagatavotu, noslēgtu, papildinātu, pārslēgtu un izbeigtu līgumus, mums ir 
nepieciešams apstrādāt klienta un/vai sadarbības partnera 
kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi. 

 
Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Līgumu saistību izpilde/ noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.  panta 1. daļas (b) punkts). 
 

d) Klientu apkalpošana un attiecību uzturēšana ar klientu un/vai sadarbības 
partneru kontaktpersonām 

 
i. Turpmākai komunikācijai ar klientu un/vai sadarbības partneru 

kontaktpersonām, tajā skaitā, lai nodrošinātu līguma saistību izpildi un 
aizsargātu savas finanšu intereses (piemēram, pārvaldītu maksājumus un 
parādus), mums ir nepieciešams apstrādāt klienta un/ vai sadarbības 
partnera kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta 
adresi. 

 
Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Leģitīmas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

1. daļas (c) punkts) – saziņa ar klientiem un/vai sadarbības 
partneriem. 

 
ii. Lai nodrošinātu pozitīvu attiecību uzturēšanu ar klientu un/vai sadarbības 
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partneru kontaktpersonām, kā arī veicinātu klientu un/vai sadarbības 
partneru lojalitāti, mēs apstrādājam klientu un/vai sadarbības partneru 
dzimšanas datumu.  
 

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Leģitīmas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

1. daļas (c) punkts) – labvēlīgu attiecību uzturēšana ar klientiem 
un/vai sadarbības partneriem. 

 
iii. Statistikas izpētes nolūkos mēs apstrādājam arī datus par klienta pārstāvju 

piedalīšanos pasākumos.  
 

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Leģitīmas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

1. daļas (c) punkts) – nodrošināt izsekojamību klientu pasākumu 
apmeklējumam. 

 
e) Tiesisko interešu aizstāvība 

 
i. Patērētāju sūdzību izskatīšanai un atbildes sniegšanai mums ir 

nepieciešams apstrādāt patērētāju sūdzības pieteicēja vārdu, uzvārdu, 
dzīvesvietas adresi, kontakttālruni un/vai e-pasta adresi un citas ziņas, kas 
norādītas iesniegumā. 
 

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo datu apstrādei ir: 
- Leģitīmas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

1. daļas (c) punkts) – patērētāju sūdzību izskatīšana. 
 
Mēs Jūsu datus neizmantojam profilēšanai vai automatizēto lēmumu pieņemšanai, kas 
rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā būtiski ietekmē Jūs. 
 
4. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus? 
 
Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šādiem veidiem: 
 

1) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums savu informāciju (piemēram, iesniedzot/ 
uzrādot dokumentu, mutiski);  

2) no valsts iestādēm (piemēram, nodokļu administrācijas); 
3) citām trešajām personām, ja informācija nepieciešama mūsu darbības 

nodrošināšanai (piemēram, klienta vai sadarbības partnera); 
4) ar tehniskiem līdzekļiem (piemēram, no informācijas sistēmām, kurās atrodas 

Jūsu dati). 
 
5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem? 
 
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši 
piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst 
trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei. 
 
Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt: 

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba 
pienākumu izpildei; 

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai 
nepieciešamā apjomā, piemēram, juridiskie konsultanti un citi konsultāciju 
pakalpojumu sniedzēji, informācijas sistēmas izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, 
citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu pārzinim;  

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, 
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tiesībsargājošās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, nodokļu administrācija; 
4) bankas pārvaldes institūciju locekļi, darbinieki, pārstāvji; 
5) mūsu esošie un potenciālie klienti; 
6) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs tiesiskais 

pamats un samērīgs apjoms. 
 
6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus 
mēs izvēlamies? 
 
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, 
aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību 
aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, 
izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana 
apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas 
apstrādes prasības. 
 
Šobrīd mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām: 

1) juridiskie konsultanti un citi konsultāciju pakalpojumu sniedzēji; 
2) IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/ izstrādātājs/ tehniskais uzturētājs; 
3) tīmekļa vietnes izstrādātājs/ uzturētājs. 

 
Personas datu apstrādātāju kategorijas var mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī 
šajā paziņojumā.  
 
7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas 
Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm? 
 
Mēs nenododam personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai 
Eiropas Ekonomiskās zonas. 
 
8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus? 
 
Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši 
attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību 
aktu prasībām.  
 
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo 
aktu prasības, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem 
nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim. 
 
Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus: 

 Personas lieta (darba līgums un citi iekšējie dokumenti, kas attiecināmi uz 
darbinieku, valdes vai padomes locekļa personas identifikācijas dokumenta 
informācija) – 10 gadus pēc darba līguma izbeigšanas; 

 Potenciālā darbinieka (pretendenta) dzīvesgājuma apraksts (CV) – līdz 
personāla atlases beigām (piemēram, līdz pēdējai darba intervijai); 

 Klientu un sadarbības partneru kontaktpersonu kontaktinformācija – kamēr 
sadarbošanās ar klientu un sadarbības partneri ir aktuāla; 

 Patērētāju sūdzību pieteicēja kontaktinformācija 1 mēnesis pēc atbildes 
sniegšanas  
 

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi? 
 
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt 
saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes 
ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību 
Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.  
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Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, 
Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos 
noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs 
pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad 
izpildīsim Jūsu pieprasījumu. 
 
Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas 
savas datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem: 

1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc 
adreses: Bauskas iela 58A, Rīga, LV-1004, Latvija,  katru darba dienu plkst. 9:00-
17:30 

2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: 
Bauskas iela 58A, Rīga, LV-1004, Latvija; 

3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@henkell-
baltic.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. 

 
Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un 
atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai 
nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai. 
 

Tiesību raksturojums: 
Tiesības uz 
informāciju un 
piekļūt saviem 
datiem 

Jums ir tiesības saņemt informāciju par savu datu apstrādi. 
Galvenā informācija par Jūsu datu apstrādi ir aprakstīta šajā 
paziņojumā.  
 
Ja vēlaties saņemt atbildes uz jautājumiem, kuri nav aprakstīti šajā 
paziņojumā, mēs pēc iespējas sniegsim atbildes uz jautājumiem, 
kas aptver Jums obligāti sniedzamo informāciju, ja tas neaizskars 
citas datu subjekta intereses vai komercnoslēpumu. 
 
Gadījumā, ja vēlaties piekļūt citiem specifiskiem personas datiem, 
kas ir mūsu rīcībā,  Jums būs jāiesniedz iesniegums, pieprasot 
konkrētos datu veidus, kā arī pamatojumu šādu datu 
nepieciešamībai. 
 

Tiesības labot 
datus 

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums 
snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, dzīvesvietas adresē, 
kontakttālruņa vai e-pasta adreses maiņa, lūdzam Jūs sazināties 
ar mums un iesniegt mums aktuālos datus. 
 

Tiesības uz 
dzēšanu 

Jums ir tiesības lūgt mums dzēst personas datus, kuri vairs nav 
nepieciešami apstrādes nolūka sasniegšanai, vai arī ja datu 
apstrāde ir bijusi nepamatota. 
  

Tiesības 
ierobežot 
apstrādi 

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi, kamēr mēs 
pārbaudām  datu precizitāti vai apstrādes pamatojumu, ja Jūs 
esat pieprasījis mums labot savus personas datus vai iebildis pret 
personas datu apstrādi (sk. zemāk). 
 

Tiesības iebilst Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, ja uzskatāt, ka mums nav 
tiesību apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz 
leģitīmajām interesēm. Tomēr datu apstrādi mēs varam turpināt, 
ja iespējams uzrādīt pārliecinošus attaisnojošus iemeslus, kas 
atsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības.  
 

Tiesības uz datu 
pārnesamību 

Jums var būt tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati, kurus esat 
mums iesniedzis apstrādei, pamatojoties uz līguma saistību izpildi/ 
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noslēgšanu, tiktu izsniegti Jums vai nosūtīta citam datu pārzinim 
strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.  
 
Mēs varam iesniegt darbiniekam datus, kas tiek glabāti 
grāmatvedības programmā (vārds, uzvārds, personas kods, 
dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis (darba), 
kontakttālrunis (privāts), e-pasta adrese, bankas norēķinu konta 
numurs, informācija par ienākumiem, bērnu skaits, bērnu vecums). 
Mēs nevaram iesniegt valdes vai padomes locekļu, potenciālo 
darbinieku (pretendentu), juridisko personu (klientu) 
kontaktpersonu, sadarbības partneru kontaktpersonu un 
patērētāju sūdzību pieteicēju datus, jo šo datu apkopošana 
strukturētā formātā būtu pārlieku apgrūtinoša. 
 

Piekrišanas 
atsaukšana 

Gadījumos, ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus uz 
piekrišanas pamata, piekrišanas atsaukšana var tikt nosūtīta pa 
pastu uz adresi: Bauskas iela 58A, Rīga, LV-1004, Latvija, Latvija vai 
e-pasta adresi info@henkell-freixenet.lv. Jūs jebkurā laikā varat 
iebilst pret Jūsu personas datu (piemēram, kontakttālruņa un e-
pasta adreses) izmantošanu reklāmas nolūkos un mārketingam, 
nosūtot paziņojumu uz iepriekš minētajām adresēm. Atsaukšanas 
vai iebilšanas rezultātā nerodas nekādas citas izmaksas, izņemot 
pasta sūtīšanas izmaksas, ko Jūs sedzat patstāvīgi. Ja Jūs atsaucat 
savu piekrišanu, mēs vairs nevaram informēt Jūs par jaunumiem, 
reklāmām un īpašajiem piedāvājumiem; vienlaicīgi tiek atsaukta 
jebkāda sniegtā piekrišana jaunumu saņemšanai.  

 
 
10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem 
jautājumiem? 
 
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu 
apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums, sazinoties pa pastu uz sekojošu adresi: 
Bauskas iela 58A, Ríga, LV-1004, Latvija, vai e-pastu: info@henkell-freixenet.lv  
Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos 
problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas 
datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu 
paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts 
inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-
aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).  
 
 
 
 


