
 

1 Privātuma politika 

1.1 Pārzinis un kontaktinformācija 

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "AA Projekts” (turpmāk AA Projekts), vienotās 

reģistrācijas Nr.40003572522, juridiskā adrese Rīga, Dzirnavu iela 72, LV-1050. 

AA Projekts kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir 

info@aaprojekts.lv. Ja AA Projekts apstrādā Jūsu personas datus, jums ir tiesības uzdot 

jautājumus, kas saistīti ar Jūs personas datu apstrādi, sūtot pieprasījumu uz norādīto 

kontaktinfomāciju vai vēršoties personīgi AA Projekts juridiskajā adresē. 

 

1.2 Personas datu apstrādes nolūki 

Apstrādājot personas datus AA Projekts ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos 

aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecibā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos 

aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā. AA Projekts personas datu apstrādes 

nolūki: 

• Pakalpojumu sniegšanai līgumsaistību ietvaros; 

• Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai; 

• Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem 

ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. 

 

1.3 Personas datu veidi 

AA Projekts apstrādā šādus datu veidus: 

• Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un 

sertifikātus), personas veselības dati, kas nepieciešami, lai nodrošinātu uz Pārzini 

attiecināmu juridisku pienākumu, izriet no līgumsaistību izpildes, t.sk. slēdzot ar 

darbinieku darba tiesisko attiecību līgumu. 

 

1.4 Personas datu saņēmēju kategorijas 

AA Projekts nenodod personas datus trešajām pusēm, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. 
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1.5 Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums 

• Līgumsaistību izpildei; 

• Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu; 

• Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. 

 

1.6 Personas datu glabāšanas ilgums 

AA Projekts glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem 

kritērijiem: 

  

• līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks 

līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ieraksts); 

• dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti; 

• līdz ārējos normatīvajos aktos noteiktajam termiņam datu uzglabāšanas un apstrādes 

termiņam vai līdz termiņa, kurā datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses un 

tiesības (piemēram, iesniegt iebildumus un/vai celt prasību tiesā); 

• kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības 

likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.); 

• kamēr ir spēkā datus subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja 

nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. 

  

Pēc tam, kad nepastāv neviens no šajā punktā norādītajiem apstākļiem, datu subjekta 

personas dati tiek dzēsti. 

 

1.7 Datu subjekta tiesības 

Datu subjekta tiesības attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā̄ AA 

Projekts un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai 

jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: AA Projekts interneta vietnē, 

nodrošinātajās informācijas sistēmās, papīra formātā vai telefoniski. Datu subjektam ir šādas 

tiesības:  

• sazināties ar mums, gadījumos, kad Jums ir jautājumi par Jūsu datu administrēšanu, 

rakstot uz info@aaprojekts.lv vai personīgi birojā Rīgā, Dzirnavu ielā 72-2. 

• tiesības piekļūt šiem datiem. Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, mūsu pienākums ir 

sniegti bez maksas informāciju par Jūsu datu apstrādi. Pirms personas datu sniegšanas 
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mēs pārliecināsimies par Jūsu identitāti, tādējādi nodrošinot, ka informācija par Jūsu 

datiem netiek nodota trešajām personām. 

• Ja informācija, ko glabā AA Projekts ir nepilnīga vai nepareiza, Jums ir tiesības prasīt 

labot jebkādas neatbilstības Jūsu personas datos. 

• tiesības iebilst pret AA Projekts veikto personas datu apstrādi, ja mums vairs nav 

tiesības tos apstrādāt; 

• tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja AA Projekts tos turpina glabāt, izbeidzoties 

glabāšanas termiņam, kā arī noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt 

elektroniska formāta kopijas no informācijas, kas ir AA Projekts rīcībā. 

  

Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi, sazinoties ar AA Projekts - rakstot uz info@aaprojekts.lv 

vai personīgi birojā Rīgā, Dzirnavu ielā 72-2 un mēs pildīsim pieprasījumā noteiktos 

labojumus, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un profesionālajiem 

standartiem. 

 

1.8 Izmaiņas politikā 

AA Projekts vienu reizi ceturksnī pārskata šo Privātuma paziņojumu, lai ietvertu tajā 

jaunākos privātuma nosacījumus. Izmaiņu gadījumā, norādīsim pēdējo labojumu datumu, 

kas norādīts šīs lapas augšējā daļā. Mēs informēsim par visām ietekmējošām izmaiņām šajā 

Privātuma paziņojumā aprakstīto personas datu apstrādē, izmantojot atbilstošu saziņas 

kanālu. 

 

1.9 Politika un tās spēkā esamība 

AA Projekts strādā, lai aizsargātu jūsu personīgās informācijas privātumu tiešsaistē. Ja jums 

ir jautājumi vai komentāri par jūsu personiski identificējamās informācijas administrēšanu, 

lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu rakstot uz info@aaprojekts.lvvai personīgi birojā Rīgā, 

Dzirnavu ielā 72-2. 

Šo kontaktinformāciju var izmantot arī, lai paziņotu par jebkādām problēmām, kas jums 

varētu rasties, attiecībā uz atbilstību mūsu tiešsaistes Privātuma paziņojumam. 

Sniegsim atbildi viena mēneša laikā no e-pasta saņemšanas brīža. Ja jūsu jautājums būs 

sarežģīts vai saņemsim daudz jautājumu, mēs jūs informēsim, ka jautājuma atrisināšanai ir 

nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, un mēs to risināsim ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no 

brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts. 

mailto:info@aaprojekts.lv
mailto:info@aaprojekts.lv


AA Projekts Datu aizsardzības politika Versija 1.0 

 

 

 
 

© SIA „AA Projekts”  Lapa 4 no 4 

 

Paralēli Jūs paturat tiesības iesniegt sūdzību regulatoram Latvijā, kurš atbild par personas 

datu aizsardzību, Datu Valsts Inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv). 

 

1.10 Drošība 

AA Projekts aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienīgu tehnoloģiju iespējas, ņemot 

vērā pastāvošos privātuma riskus un AA Projekts saprātīgi pieejamos organizatoriskos, 

finansiālos un tehniskos resursus, piemēram datu šifrēšanu, ugunsmūri, ielaušanās 

aizsardzību un citus aizsardzības pasākumus. 


