
APSTIPRINĀTA ar 
SIA „LDZ apsardze" valdes Jēm 

Nr..) - j - 2 
SIA "LDZ APSARDZE" privātu ma politika 

Vispārīgie noteikumi 
1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt SIA "LDZ apsardze" (turpmāk - Uzņēmums) klientiem -
fiziskajām personām/datu subjektiem (turpmāk - Klienti), kuri saņem Uzņēmuma pakalpojumus, 
informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apstrādes tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, apstrādes 
termiņiem, Uzņēmuma veiktajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī datu subjekta tiesībām saistībā ar 
savu personas datu apstrādi. 

2. Privātuma politikā lietotie jēdzieni - personas dati, personas datu apstrāde, datu subjekts un citi 
jēdzieni tiek lietoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā - Regula) izpratnē. 

3. Uzņēmums rūpējas par Klientu privātumu un Klientu personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu 
tiesības uz savu personas datu apstrādes likumību ne tikai atbilstoši ārējo piemērojamo tiesību normu 
prasībām personas datu apstrādes un aizsardzības jomā, bet ievērojot arī Uzņēmuma iekšējās tiesību 
normas, kuras reglamentē ārējo tiesību normu piemērošanu Uzņēmumā. 

4. Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē 
Klients sniedz personas datus (klātienē un mutiski, papīra formātā, telefoniski, ar elektronisko pastu vai 
Uzņēmuma interneta mājas lapā. 

Pārzinis un kontaktinformācija 
5. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "LDZ Apsardze", vienotais reģistrācijas Nr. 40003620112, 
juridiskā adrese: Zasas iela 5-3, Rīga, LV- 1057. 

6. Uzņēmuma kontaktinformācija informēšanai par iespejamiem personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem ir: birojs.apsardze@ldz.lv 

Apstrādātās datu subjektu kategorijas 
7. Privātuma politiku piemēro attiecībā uz šādām datu subjektu kategorijām: 

• fiziskajām personām - Uzņēmuma potenciālajiem Klientiem (piemēram, kad potenciālais Klients 
vēlas iegūt informāciju par apsardzes pakalpojumiem), Uzņēmuma esošajiem Klientiem, ar 
kuriem noslēgti pakalpojumu sniegšanas līgumi, un atsevišķos gadījumos arī attiecībā uz 
bijušajiem Klientiem (piemēram, grāmatvedības dati Uzņēmumā glabājas Grāmatvedības likumā 
noteikto laika posmu, kas var būt arī laiks pēc tam, kad līgumiskās attiecības ar Klientu jau 
izbeigušās); 

• Uzņēmuma administrācijas ēku apmeklētājiem, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana; 
• Uzņēmuma administrācijas ēkas caurlaižu režīma nodrošināšanai - Klientu/apmeklētāju 

reģistrēšanai; 
• Uzņēmuma interneta mājas lapas apmeklētājiem un zvanu veicējiem uz Uzņēmuma apsardzes 

centrālās pults tālruņiem. 

Personas datu apstrāde 
8. Uzņēmums apstrādā šādus fizisko personu datus pakalpojumu sniegšanas nolūkiem: 

• apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai; 
• apsardzes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informatīvo un tehnisko sistēmu uzturēšanai; 
• Klienta identificēšanai; 
• saziņai ar Klientu; 
• rēķinu administrēšanai; 
• Klientu iesniegumu/sūdzību un tamlīdzīgi izskatīšanai; 
• noziedzīgu nodarījumu un pārkāpumu novēršanai un izmeklēšanai; 
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• parādu piedziņai no Klientiem; 
• informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un 

apjomā. 

Uzņēmumā apstrādājamo personas datu kategorijas un to veidi 
9. Uzņēmums apstrādā šādas personas datu kategorijas un veidus: 

• Klienta identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, pases Nr./ID numurs, paraksts; 
• Klienta kontaktinformācija - adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese; 
• Klienta kontaktpersonu dati - kontaktpersonas, kuru norāda pats Klients, ar kuru sazināties, ja 

Klients nav sasniedzams - vārds, uzvārds, tālruņa numurs; 
• apsardzes pakalpojuma dati - pakalpojuma adrese, cena; 
• pakalpojuma līguma dati - līguma numurs, parakstīšanas datums, paraksts; 
• signalizācijas iekārtu dati - iekārtas nosaukums, veids, sērijas numurs, uzstādīšanas laiks, 

darbinieks, kurš veica uzstādīšanu, informācija par iekārtas pieņemšanu ekspluatācijā; 
• signalizācijas iekārtas pirkuma dati - preces nosaukums, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, 

preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija; 
• atrašanās vietas dati - signalizācijas iekārtas atrašanās adrese un statuss - noņemts/uzlikts uz 

signalizācijas; 
• komunikācijas dati - saņemtās/nosūtītās saziņas veids, numurs, datums, darbinieka dati, saturs, 

izpildes statuss; 
• bojājumu un/vai trauksmes nostrādāšanas dati - bojājuma/trauksmes reģistrēšanas/atrisināšanas 

datums, veids, apraksts; 
• sarunu ierakstu dati - Klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks; 
• norēķinu dati - norēķinu konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, 

rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija; 
• video dati — video dati Uzņēmuma objektos, ierakstīšanas datums, laiks. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 
10. Uzņēmums apstrādā Klienta personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: 

• apstrāde tiek veikta līguma noslēgšanai un izpildei, kura līgumslēdzēja puse ir Klients (Regulas 
6.panta pirmās daļas b) punkts), piemēram, Līgumā norādītā tālruņa informācija tiek izmantota 
tikai saziņai ar Klientu, kad nostrādājusi apsardzes signalizācija, vai lai informētu Klientu par 
nepieciešamību veikt signalizācijas iekārtas nomaiņu vai tehnisko apkopi; 

• apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu - ievērot 
ārējo tiesību aktu prasības, piemēram, organizējot un veicot grāmatvedību un lietvedību (Regulas 
6.panta pirmās daļas c) punkts); 

• apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vai aizstāvētu Uzņēmuma likumīgās intereses, piemēram, 
veicot parādu piedziņu (Regulas 6.panta pirmās daļas f) punkts); 

• apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargāta Klienta vai citas fiziskas personas vitālās intereses, 
piemēram, veicot videonovērošanu, veicot izsaukuma zvanu uzskaiti un ierakstu (Regulas 6.panta 
pirmās daļas d) punkts). 

Personas datu apstrāde 
11. Uzņēmums apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā 

iespējamos privātuma riskus un Uzņēmumam pieejamos organizatoriskos, finansiālos un 
tehniskos resursus. 

12. Uzņēmums veic regulāras darbinieku apmācības, lai sniegta augstas kvalitātes apsardzes 
pakalpojumus un nodrošinātu maksimālu konfidencialitāti sadarbībā ar Klienta. 

13. Uzņēmums attiecībā pret Klienta neveic automatizēta lēmumu pieņemšanu. 

Personas datu aizsardzība 
14. Uzņēmums aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā 

iespējamos privātuma riskus un Uzņēmumam pieejamos organizatoriskos, finansiālos un 
tehniskos resursus, tajā skaitā tiek izmantoti šādi drošības pasākumi: 

• iekšējās tiesību normas attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību; 
• konfidencialitātes saistību raksti Uzņēmuma darbiniekiem; 
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• personas datu aizsardzību reglamentējoši līgumi ar sadarbības partneriem un ārpakalpojumu 
sniedzējiem; 

• ierobežotas/kontrolētas pieejas Uzņēmuma īpašumam un informācijas sistēmām; 
• darbinieku izglītošana personas datu aizsardzības jautājumos; 
• dažādi aizsardzības mehānismi informatīvajām tehnoloģijām, piemēram -

ugunsmūri, drošas paroles, ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas, datu šifrēšanas 
mehānismi u.c. 

Personas datu nodošana/izpaušana 
15. Uzņēmums neizpauž trešajām personām Klienta datus, izņemot ārējos tiesību aktos paredzētajām 

personām (tostarp iestādēm) pēc viņu pamatota pieprasījuma, vienlaicīgi informējot klientu 
Personas datu nodošana 
16. Uzņēmums nodod personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas 

saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. 
17. Uzņēmums ir tiesīgs nodot personas datus Uzņēmuma apakšuzņēmējiem, kas palīdz 

Uzņēmumam nodrošināt tā funkciju izpildi. 
18. 17.punktā minētajā gadījumā Uzņēmuma apakšuzņēmēji, kas saņem un apstrādā personas datus ir 

uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem Regulas izpratnē, ar tiem tiek slēgts rakstveida 
līgums, kurā tiek noteikts, ka Uzņēmums pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot 
saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo 
tiesību aktu prasībām personas datu apstrādes un aizsardzības jomā. 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem 
19. Uzņēmums nenodod personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas 

Ekonomikas zonas. 

Personas datu glabāšanas ilgums 
20. Uzņēmums neuzglabā personas datus ilgāk nekā tas ir nepieciešams apsardzes pakalpojuma 

nodrošināšanai. Personas datu uzglabāšanas ilgumu nosaka dažādi kritēriji, piemēram, ārējo 
tiesību normu prasības, tehniskās iespējas datu uzglabāšanai u.c. Uzņēmums glabā un apstrādā 
Klientu personas datus tik ilgi, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

• kamēr pastāv tiesību aktos noteikts Uzņēmuma pienākums datus glabāt, piemēram, pildot 
Grāmatvedības un Arhīvu likumā noteiktos pienākumus; 

• kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Klienta lūgumā/iesniegumā/pieteikumā minētais un ir 
beidzies šāda lūguma/iesnieguma/pieteikuma apstrīdēšanas termiņš; 

• kamēr tiek veikta parādu piedziņa no Uzņēmuma Klientiem; 
• videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no to 

veikšanas dienas (izņemot, ja videoieraksts tiek izmantots incidentu/pārkāpumu izmeklēšanai vai 
arī gadījumos, kad ārējie tiesību akti uzliek par pienākumu videoierakstu uzglabāt ilgāku laika 
posmu). Sīkāka informācija par video novērošanas datiem pieejama šeit +37167237321; 

• audioieraksti par Klientu zvaniem Uzņēmuma centrālei tiek uzglabāti ne ilgāk par 12 mēnešiem. 

21. Pēc tam, kad 20. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas 
pieraksti, ja tādi tiek veikti, tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas. 

Klienta tiesības 
22. Klientam ir tiesības saņemt tiesību aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 
23. Klientam saskaņā ar tiesību aktiem ir arī tiesības pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem personas 

datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu 
attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi. 

24. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu: 

• rakstveida fonnā klātienē Uzņēmumā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; 
• elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta 

adresi birojs.apsardze@ldz.lv; 
• nosūtot Uzņēmumam rakstveida vēstuli. 

25. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Uzņēmums pārliecinās par Klienta 
identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar tiesību aktiem. 
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26. Uzņēmums sniedz atbildi Klientam pēc iespējas, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas 
veidu. 

27. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta personai, kuras personas dati ir pieprasīti, un 
nosūtīta ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu 
elektronisko parakstu (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu). 

28. Ja informācijas pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras 
atkārtošanās dēļ, Uzņēmums var: a) pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās 
izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības 
veikšanu, vai arī b) atteikties izpildīt pieprasījumu. 

Mājas lapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde 
29. Uzņēmuma mājas lapa var izmantot sīkdatnes. 
30. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu 

tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var būt konfigurētas tā, ka tās brīdina 
apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. 
Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājam lietot vietni, taču tas var ierobežot apmeklētājam 
vietnes izmantošanas iespējas, piemēram, ierobežot vietnes ātrdarbību. Sīkāka informācija 
+37167237321 

Citi noteikumi 
31. Uzņēmumam ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu Klientiem, 

ievietojot Uzņēmuma mājas lapā. 

Rīgā, 2018.gada 
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