
 
  

 

1. Datu pārzinis 
Jūsu personas datu pārzinis saistībā ar mērķiem, kas noteikti 3. punktā, ir Raben Latvia SIA. 
 
2. Kontaktpunkts 
Raben Latvia SIA nav iecēlusi Datu aizsardzības inspektoru. Jautājumos, kas saistīti ar Jūsu 
personas datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz adresi 
latvia.info@raben-group.com vai zvanot pa tālruni +371 6738 2911.   

 
3. Apstrādes mērķi, apstrādes juridiskais pamats un datu kategorijas 
Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, lai izvērtētu Jūsu kvalifikāciju un prasmes, kas ir 
nepieciešamas, lai strādātu amatā, uz kuru Jūs piesakāties, un lai izvēlētos mūsu 
piedāvātajai pozīcijai vispiemērotāko kandidātu.   
Jūsu personas dati, ciktāl tas ir norādīts darba likumā, tiks apstrādāti saistībā ar esošā 
darbinieku atlases procesa mērķiem un, iespējams, nolūkā noslēgt līgumu (saskaņā ar VDAR 
6. panta 1. punkta (b) un (c) apakšpunktiem). Gadījumā, ja Jūs savos pieteikuma dokumentos 
sniedzat mums arī citu informāciju, mēs to apstrādāsim, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu 
(VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunkts), kuru Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt. Nosūtot 
mums savu pieteikumu, Jūs piekrītat pieteikumā esošās informācijas apstrādei. Gadījumā, 
ja Jūs iesniegsiet mums savu e-pasta adresi, tad, darbinieku atlases procesam 
noslēdzoties, mēs nosūtīsim Jums saiti uz anonīmo aptauju, lai izvērtētu kandidātu 
apmierinātības ar atlases procesu līmeni. Mēs nosūtīsim saiti uz aptauju uz Jūsu e-pasta 
adresi, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, t.i. nolūkā izmantot iespēju uzlabot 
mūsu atlases procesus un noteikumus, balstoties uz aptaujas rezultātiem (VDAR 6. panta 1. 
punkta (f) apakšpunkts). Aptauja ir pilnībā anonīma (tā netiks saistīta ar Jūsu personu), kā 
arī tās aizpildīšana ir brīvprātīga un neietekmēs noslēgušos un nākotnes darbinieku atlases 
procesus.  
 
4. Datu glabāšanas periods 
Jūsu personas dati tiks apstrādāti visu darbinieku atlases procesa laiku, kā arī pēc tā 
noslēgšanas tik ilgu periodu, cik ilgi jebkura no pusēm var iesniegt jebkāda veida prasību. 
Ja Jūs sniedzāt savu piekrišanu piedalīties nākotnes darbinieku atlases procesos, mēs 
apstrādāsim Jūsu datus līdz piekrišanas atsaukšanai, bet ne ilgāk kā 3 gadus pēc 
pašreizējās atlases beigām. 
 
5. Datu saņēmēji un datu nosūtīšana uz trešajām valstīm 
Piekļuve Jūsu personas datiem tiks piešķirta mūsu pilnvarotajiem darbiniekiem un 
kolēģiem, kā arī mūsu izmantoto pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, tīmekļa vietnes 
uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, atlases vadības sistēmas piegādātājiem, IT 
pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, tīmekļa mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem un citu 
IT sistēmu, kas paredzētas konkrētā darbinieku atlases procesa atbalstam, piegādātājiem). 
Jūsu personas dati var tikt nosūtīti datu apstrādātājiem, kas ir dibināti ārpus Eiropas 
Ekonomiskās zonas (EEZ). 
Valstis ārpus EEZ var nepiedāvāt tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni kā EEZ 
valstis. Pirms jūsu personas datu nosūtīšanas ārpus EEZ Raben Grupa darīs visu iespējamo, 
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lai nodrošinātu, ka šāda pārsūtīšana nemazinās aizsardzības līmeni, kas garantēts saskaņā 
ar EEZ valstīs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja jūsu personas dati tiek 
nosūtīti ārpus EEZ, šāda nosūtīšana notiks saskaņā ar standarta datu aizsardzības 
noteikumiem, ko pieņēmusi Eiropas Komisija. Jūs varat pieprasīt papildu informāciju par 
datu nosūtīšanu ārpus EEZ, sazinoties ar mums 1. un 2. punktos aprakstītajā veidā. 
 
6. Jūsu tiesības un profilēšana 
Jums ir šādas tiesības saistībā ar personas datu apstrādi: 
• tiesības atsaukt piekrišanu apstrādei jebkurā brīdī, neietekmējot apstrādes, kas tika 

veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;  
• tiesības piekļūt personas datiem; 
• tiesības labot Jūsu personas datus; 
• tiesības pieprasīt dzēst Jūsu personas datus; 
• tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi; 
• tiesības uz datu pārnesamību. 
 
Vienlaikus informējam, ka Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā Blaumaņa 
ielā 11/13, Centra rajons, Rīgā, LV-1011. 
 
Pamatojoties uz personas datiem, netiks pieņemti automatizēti lēmumi, tostarp netiks 
veikta profilēšana. 
 
7. Pienākums sniegt datus 

 
Personas datu sniegšana ir pilnīgi brīvprātīga, tomēr, ciktāl tas ir noteikts darba likumā, tā 
ir nepieciešama, lai piedalītos darbinieku atlasē.  
 
 
 
 


