Lauku atbalsta dienesta privātuma politika personāla atlases
organizēšanā
20.02.2020
1. Personas datu apstrādes pārzinis:
1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Lauku atbalsta dienests (LAD) reģ.Nr. 90000794228,
juridiskā adrese Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, tālrunis 67095000, mājaslapa:
http://www.lad.gov.lv
1.2. LAD Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@lad.gov.lv vai Republikas
laukums 2, Rīga, LV-1981. LAD Personāla daļas kontaktinformācija: darbs@lad.gov.lv
2. Vispārīgie noteikumi
LAD privātuma politikā personāla atlasē ir aprakstīts, kā LAD vispārīgi veic personas datu apstrādi
personāla atlases procesā ar mērķi sniegt fiziskajai personai - pretendentam - informāciju par
personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un
apstrādājot pretendenta personas datus.
3. LAD datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats :
3.1. LAD personāla atlasē personas datus apstrādā ar nolūku, lai, varētu izvēlēties profesionālākos
un vispiemērotākos pretendentus vakancēm. Pretendents nepārprotami piekrīt savu personas datu
apstrādei, pēc tam, kad ir nosūtījis (elektroniski vai pa pastu) vai personīgi nogādājis savu
pieteikuma anketu LAD.
3.2. Visi pretendenta sniegtie personas dati, atbilstoši darba sludinājumā norādītajiem mērķiem,
tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām, lai identificētu un izvērtētu pretendenta
atbilstību vakancei un saziņai.
3.3. Pretendenta mērķis var būt arī vispārēja darba meklēšana, kas nav saistīta ar LAD aktuālajām
vakancēm. Šajā gadījumā pretendents ar pieteikuma anketas vai CV nosūtīšanu LAD piekrīt, ka
viņa personas dati būs LAD rīcībā noteiktu laika periodu, vai līdz brīdim, kamēr pretendents LAD
lūdz savus datus dzēst.
3.4. Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz LAD attiecināmu juridisku
pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba
likums).
4. Personas dati, ko apstrādā LAD personāla atlases organizēšanā
4.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku
personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt.
4.2. Personas datu kategorijas, ko apstrādā LAD, ir atkarīgas no pretendenta saistībām ar LAD.
LAD ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas 3.punktā norādītājiem nolūkiem un
tiesiskajiem pamatiem:
4.2.1. vārds, uzvārds, korespondences un deklarētā adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
4.2.2. kontaktinformācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar pretendenta
komunikāciju ar LAD;
4.2.3 dati, kurus pretendents pats paziņo LAD;
4.2.4. profesionālie dati, piemēram, izglītība vai darba pieredze.
5. Iespējamie datu saņēmēji
5. 1. Bez pretendenta rakstiskas piekrišanas LAD nenodod viņa datus trešajām personām, izņemot
ja informāciju sniedzama normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
6. Datu glabāšanas periods
6.1. Pretendenta pieteikuma anketas uz vakancēm tiks glabātas divpadsmit mēnešus pēc vakantā
amata konkursa noslēgšanas.

6.2. Ja pretendenta mērķis ir vispārēja darba meklēšana un LAD ir saņēmis pretendenta pieteikuma
anketu vai CV, tad LAD Personāla daļa informē pretendentu to kāda ir pieteikšanās kārtība uz
aktuālajām vakancēm LAD. Pretendenta dati netiek glabāti ilgāk kā vienu mēnesi.
6.3. Pēc datu glabāšanas perioda beigām, LAD drošā veidā dzēš pretendenta datus.
7. Pretendenta tiesības
7.1. Pretendentam ir šādas tiesības attiecībā uz savu datu, kas saskaņā ar piemērojamiem
normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati, apstrādi:
7.1.1. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
7.1.2. saviem datiem pretendents var piekļūt, kā arī izdarīt labojumus, sazinoties ar LAD Personāla
daļu;
7.1.3. prasīt savu personas datu dzēšanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana
tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no
normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;
7.1.4. ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem,
piemēram, laikā, kad LAD izvērtē, vai pretendentam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
7.1.5. saņemt informāciju, vai LAD apstrādā pretendenta personas datus un, ja apstrādā, tad kā
tiem piekļūt;
7.1.6. iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv),
ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar
piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;
7.1.7. Pretendentam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām
(izņemot tiesībaizsardzības iestādes), kuras noteiktā laika posmā no LAD ir saņēmušas informāciju
par pretendentu.
8. Personas datu aizsardzība
8.1. LAD ir ieviesis iekšējās procedūras, tehnoloģiskus risinājumus un kontroles līdzekļus, lai
saglabātu personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti, tai skaitā, novērstu neatļautu
piekļuvi personas datiem. LAD ir sertificēts atbilstoši starptautiskajiem standartiem
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadības pārvaldības sistēma) un ISO 27001:2013 (informācijas
drošības pārvaldības sistēma);
8.2. LAD aizsargā pretendenta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā
pastāvošos privātuma riskus un LAD saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un
tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
 datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 ugunsmūri;
 citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām un
apdraudējumiem.
9. LAD Privātuma politika personāla atlases procesā grozījumi
9. 1. LAD privātuma politika personāla atlasē var tikt precizēta. LAD privātuma politika personāla
atlasē ir publicēta www.lad.gov.lv sadaļā Par mums - Privātuma politika personāla atlases
procesā.
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