DARBINIEKU KANDID TU PERSONAS DATU
PRIV TUMA POLITIKA

Šajā Darbinieku kandidātu personas datu privātuma politikā (turpmāk – Politika) J s atrad siet izsme ošu
informāciju par AS “R gas Dzirnavnieks”, reģistrācijas Nr. 40003026603, juridiskā adrese: Lizuma iela 5,
R ga, LV-1006 (turpmāk – Sab ed ba vai m s) stenoto kandidātu personas datu apstrādi, par to, k d
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Vēršam J su uzman bu uz to, ka Politika var tikt groz ta, papildināta, atjaunināta. Interneta vietnē vienmēr
atrad siet jaunāko un aktuālo Privātuma politikas versiju.
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Personas dati – jebkura informācija, kas var tikt izmantota personas identificēšanai, kā ar jebkāda
informācija par jau identificētu personu.
1.1. Atlases norise uz darba vietu(-
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Veicot atlases uz Sabiedr bā esošajām br vajām darba vietām un vērtējot J su kandidat ru, mēs
apstrādājam šādus zemāk norād tos J su datus.
Datu kategorijas

Vispār ga informācija par kandidātu: kandidāta vārds, uzvārds,
dzimšanas datums, dz vesvieta vai dz vesvietas adrese, e-pasta
adrese un (vai) tālru a numurs, informācija par kandidāta darba
pieredzi (darbavieta, nostrādātais laiks, amats, pienākumi un (vai)
sasniegumi), informācija par kandidāta izgl t bu (izgl t bas iestāde,
māc bu laiks, ieg tā izgl t ba un (vai) kvalifikācija), informācija par
kvalifikācijas paaugstināšanu (noklaus tie māc bu kursi, ieg tie
sertifikāti), informācija par valodu prasmi, informācijas tehnoloģiju
lietošanu, automaš nas vad šanas prasmi, citām kompetencēm, cita
informācija, kas sniegta CV, motivācijas vēstulē vai citos iesniegtajos
kandidēšanas dokumentos.
Rekomendācijas, darba devēju atsauksmes: persona, kas kandidātu
iesaka vai sniedz par vi u atsauksmi, tās kontaktinformācija,
rekomendācijas vai atsauksmes saturs.
Kandidāta vērtēšanas informācija: sarunas ar kandidātu ss apraksts,
atlasi veicošās personas(-u) viedok i un prognozes, kandidāta
testēšanas rezultāti.
Īpašo kategoriju personas dati*: – dati par vesel bu, dati par nedzēstu
sodām bu par t šiem noziedz giem nodar jumiem.
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J su piekrišana

Darbinieku meklēšana un atlase;
Kandidātu datu bāzes administrēšana: sa emot datu subjekta
piekrišanu, mēs personas datus apstrādāsim tam, lai nākotnē varētu
piedāvāt datu subjektiem darbu, informēt par karjeras iespējām, atlas t,
izvērtēt, vai kandidāti ir piemēroti piedāvātajam darbam.
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Kamēr notiek atlase uz J su izvēlēto(-ajām) darba vietu(-ām), bet ne
ilgāk kā 6 mēneši. Ja vēlaties un piekr tat, J su datus glabāsim vienu
gadu pēc atlases, nol kā piedāvāt piedal ties atlasē uz citu darba vietu
m su sabiedr bā.

* kandidātu pašo kategoriju personas datus mēs vācam un apstrādājam tikai tādā gad jumā un tikai tādā apjomā, kad
un cik tas ir nepieciešams, veicot atlasi uz konkrētu amatu un ciktāl to auj spēkā esošie ties bu akti. Datus par J su
vesel bu atlases procesā mēs vāksim un apstrādāsim saska ā ar spēkā esošajiem ties bu aktiem, lai varētu izvērtēt
J su darbspējas, darba vietas atbilst bu J su vesel bas stāvoklim un (vai) J su spēju strādāt profesionālā riska
apstāk os. Visos gad jumos pašo kategoriju datus mēs vāksim tikai noslēdzošajās atlases kārtās.

Nol kā pēc iespējas labāk izvērtēt datu subjektu kompetences, vi u atbilst bu konkrētajam amatam, mēs
izmantojam personāla kompetences vērtēšanas metodikas. Metodikas veido anketas, testi, dažādi praktiski
uzdevumi, intervijas, kuras apkopojot ar automatizētiem l dzek iem tiek ieg ta izsme oša informācija,
rezultāts par kandidātu, darbinieku kompetencēm. Kandidātam ir ties bas iepaz ties ar ieg to rezultātu,
paust savu viedokli un piepras t, lai Sabiedr ba pārskata to metodikas da u, kas ir balst ta automatizētā datu
apstrādē.
Sabiedr bas izmantotā personāla kompetenču vērtēšanas metodikas da a, kas pamatojas automatizētā
ieg to datu apkopošanā un konkrēta rezultāta sniegšanā, tiek pastāv gi testēta, lai nodrošinātu ieg to
rezultātu pareiz bu, efektivitāti un objektivitāti. Pēc Kandidāta l guma Sabiedr ba vi am paskaidros loģiku,
uz kuras balstās apkopojumu rezultāts, kas tiek ieg ts ar automatizētiem l dzek iem.
J su piekrišanu apstrādāt J su CV, pieteikuma vēstulē, kandidāta anketā un (vai) citos kandidēšanas
dokumentos (dz ves gājuma aprakstā, motivācijas vēstulē u.c.) sniegtos datus Politikas sada ā
paredzētajiem mēr iem mēs uzskatām par sa emtu, kad iesniedzat mums savu CV, pieteikuma vēstuli,
kandidāta anketu un (vai) citus dokumentus. Piekrišanu par ilgāku datu glabāšanas laiku vai par datu
ievākšanu no J su norād tā darba devēja uzskatām par sa emtu, kad esat to paudis(-usi) rakstiski,
parakstot piekrišanas veidlapu.
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Visbiežāk J su datus mēs ieg stam tieši no Jums – kad J s atsaucaties m su darba sludinājumam un (vai)
iesniedzat mums savu CV, kandidāta anketu un (vai) citus kandidēšanas dokumentus (dz ves gājuma
aprakstu, motivācijas vēstuli u.c.).
Ja informācija par J su kandidat ru un (vai) J su CV, un (vai) citus kandidēšanas dokumentus mēs
sa emam no Latvijas Republikas Valsts Nodarbināt bas aģent ras, darbā iekārtošanas aģent rām, darba
meklēšanas interneta portāliem, karjeras sociālajiem t kliem (piem., “Linkedin”) un (vai) citiem darba
meklēšanas, personāla atlases un (vai) starpnieka pakalpojumus sniedzošiem subjektiem, mēs pie emam,
ka esat sa ēmis(-usi) visu nepieciešamo informāciju par J su datu apstrādi un esat sniedzis(-usi) savu
piekrišanu apstrādāt J su datus attiec gajam šādus pakalpojumus sniedzošajam subjektam, un š
piekrišana tostarp ietver ties bas sniegt J su datus potenciālajiem darba devējiem (ieskaitot Sabiedr bu),
at aujot šādiem potenciālajiem darba devējiem J su datus apstrādāt, veicot atlasi(-es) uz amata vietu(-ām)
un izvērtējot J su kandidat ru.
Noteikta veida informāciju par Jums mēs varam ieg t ar no trešajām personām, piem., J s
rekomendējošajām personām, esošajiem vai bijušajiem darba devējiem. Taču šādu informāciju mēs
ievāksim tikai tādā gad jumā, ja J s mums dosiet savu piekrišanu par vēršanos pie J su nosauktā darba
devēja un (vai) citas personas un rekomendācijas vai atsauksmes par Jums sa emšanu.
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Ja pēc atlases beigām uz konkrēto amatu mēs tomēr neizvēlēsimies J su kandidat ru un nenoslēgsim ar
Jums darba l gumu, visus atlases nol kos ievāktos J su personas datus mēs droši izn cināsim, ja vien
nesa emsim J su piekrišanu par J su datu glabāšanu vienu gadu pēc atlases beigām ar mēr i piedāvāt
piedal ties atlasē uz citu amatu.
Ilgāks nekā norād ts šajā Politikā J su personas datu glabāšanas laiks var tikt piemērots tikai tad, ja:
- pastāv pamatotas aizdomas par nelikum gu darb bu, par kuru tiek veikta izmeklēšana;
- J su dati nepieciešami pienāc gai str da, s dz bas atrisināšanai;
- pastāv citi ties bu aktos paredzētie pamatojumi.
Jebkurā gad jumā J su sniegto piekrišanu un pierād jumus par to mēs varam glabāt ar ilgāku laiku, ja tas
nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izvirz tu pras bu, pretenziju vai piepras jumu gad jumā.
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J su datus mēs varam nodot apstrādāt trešajām personām, kas pal dz mums veikt kandidātu atlasi vai ar
kuras sniedz mums ar atlasi, kandidātu vērtēšanu un iekšējo administrēšanu saist tus pakalpojumus. Šādas
personas var b t personāla atlases un (vai) vērtēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu bāzu programmat ras
nodrošinātāji, datu bāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, datu glabātavu un
māko datošanas pakalpojumu sniedzēji un tml. Katrā gad jumā datu apstrādātājam mēs izpaužam tikai tik
daudz datu, cik nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. M su
piesaist tie datu apstrādātāji var apstrādāt J su personas datus tikai saska ā ar m su norād jumiem un
nevar tos izmantot citiem mēr iem vai nodot citām personām bez m su piekrišanas. Turklāt vi iem

jānodrošina J su datu aizsardz ba atbilstoši spēkā esošo ties bu aktu pras bām un ar mums noslēgtajiem
rakstiskajiem l gumiem.
Ja J s piedalāties atlasē uz vadošu amatu, mēs J su kandidat ru un J su datus varam izpaust m su
kontrolējošajām sabiedr bām, kuras saska ā ar m su uz ēmumu grupā spēkā esošajām proced rām
piedalās vadošo darbinieku kandidat ru vērtēšanas un (vai) karjeras lēmumu pie emšanas procesā.
J su personas datus mēs varam izpaust ar saist tajiem uz ēmumiem (AB “Baltic mill”, uz ēmuma kods
302639722, juridiskā adrese: Stoties g. 65, Vievis, LT-21366, Elektrēni, Lietuvas Republika). Ja m su
ieskatā J su kandidat ra var b t piemērota amatam minētajās sabiedr bās, piedāvāsim piedal ties atlasē
uz šo amatu.
Dati var tikt izpausti ar kompetentajām valsts vai ties bsargājošajām iestādēm, piem., policijai,
ties bsargājošajām instit cijām vai uzraudz bas instit cijām, taču tikai pēc to piepras juma un tikai tad, ja
tas tiek piepras ts saska ā ar spēkā esošajiem ties bu aktiem vai ar ties bu aktos paredzētajos gad jumos
un kārt bā, nol kā nodrošināt m su ties bas, m su pircēju, darbinieku un resursu droš bu, izvirz t, iesniegt
un aizstāvēt juridiskās pras bas.
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Mēs J su personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savien bas teritorijā. Mums patlaban nav nol ka nodot
un mēs nenododam J su personas datus datu apstrādātājiem vai sa ēmējiem trešajās valst s.
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T e ba e a e a
a
d a e J
e
a da e : Jums ir ties bas sa emt m su
apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam J su personas datus, kā ar ties bas iepaz ties ar m su
apstrādājamajiem J su personas datiem un informāciju par datu apstrādes nol kiem, apstrādājamo datu
kategorijām, datu sa ēmēju kategorijām, datu apstrādes laiku, datu ieg šanas avotiem.
T e ba ab
e
a da
: Ja ir main jušies J su kandidēšanas dokumentos mums iesniegtie dati
vai ar J s uzskatāt, ka m su apstrādājamā informācija par Jums ir neprec za vai nepareiza, Jums ir
ties bas piepras t šo informāciju main t, precizēt vai labot.
T e ba a a
e
a : Jums ir ties bas jebkad atsaukt savu piekrišanu un piepras t pārtraukt
turpmāku personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu.
T e ba e eg
d b : Ja J s uzskatāt, ka J su datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardz bas
ties bu aktu pras bas, mēs vienmēr vispirms l dzam vērsties tieši pie mums. Ja J s neapmierinās m su
piedāvātais problēmas risinājums vai ar J su ieskatā mēs neveiksim pēc J su piepras juma
nepieciešamās darb bas, Jums ir ties bas iesniegt s dz bu uzraudz bas iestādei, kas Latvijas Republikā ir
Datu valsts inspekcija (Blauma a iela 11/13 – 15, R ga, LV-1011, tālr. +371 67223131; e-pasts:
info@dvi.gov.lv).
T e ba d
da
( e ba
a
a ): Pastāvot noteiktiem datu apstrādes ties bu aktos
uzskait tiem apstāk iem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikum gi, ja zudis datu apstrādes pamatojums
u.c.), Jums ir ties bas piepras t, lai mēs dzēšam J su personas datus.
T e ba e be
da
a
di: Pastāvot noteiktiem datu apstrādes ties bu aktos uzskait tiem
apstāk iem (ja personas datu apstrāde notiek nelikum gi, J s apstr dat datu precizitāti, J s iebilstat pret
datu apstrādi, kas notiek pamatojoties uz m su leģit mām interesēm u.c.), Jums ir ties bas ierobežot J su
datu apstrādi.
T e ba
da
e a b : Datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem l dzek iem (attiecas
tikai uz kandidātu datu bāzē apstrādātajiem J su datiem), Jums ir ties bas pārcelt pie cita datu pārzi a.
J su piepras tos pārnest datus mēs Jums izsniegsim ierasti m su sistēmās izmantotā un datorlasāmā
formātā, bet pēc J su vēlēšanās un ja pastāv tehniskas iespējas, pārs t sim datus tieši J su norād tajam
citam datu pārzinim.
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Lai aizsargātu visu savu kandidātu datus no nelikum gas to izpaušanas, mums, sa emot J su iesniegumu
par datu sniegšanu vai citu J su ties bu stenošanu, b s jānosaka J su identitāte. Šim nol kam mēs varam
l gt J s uzrād t savu personas identitāti apliecinošu dokumentu.
Sa emot J su iesniegumu par jebkuru J su ties bu stenošanu un pārliecinoties par J su identitāti, mēs
ap emamies bez nepamatotas kavēšanās, taču jebkurā gad jumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no J su
iesnieguma sa emšanas, sniegt Jums informāciju par darb bām, kuras esam veikuši pēc J su

piepras juma. emot vērā piepras jumu sarežģ t bu un skaitu, mums ir ties bas šo viena mēneša termi u
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, par to J s informējot l dz pirmā mēneša beigām un norādot šāda
pagarinājuma iemeslus.
Ja J su piepras jums ir iesniegts elektroniski, atbildi mēs Jums ar sniegsim elektroniski, iz emot
gad jumus, ja tas nav iespējams (piem., ja informācijas apjoms ir oti liels) vai ar ja J s l dzat Jums atbildēt
citā veidā.
Mēs atteiksimies apmierināt J su piepras jumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti ties bu aktos norād tie
apstāk i, par to rakstiski J s informējot.
8. K d

ed

aa a

a

e ,

a

f

c a?

Par visiem ar datu apstrādi saist tajiem jautājumiem ar mums sazināties varat šādā veidā:
E-pasts: info@rigas-dzirnavnieks.lv
Tālrunis: +370 +371 67014450
M su (kā datu pārzi a) rekviz ti:
AS “R gas Dzirnavnieks”
Reģistrācijas Nr.: 40003026603
Juridiskā adrese: Lizuma iela 5, R ga, LV-1006
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Mēs izmantojam dažādas aizsardz bu nodrošinošas tehnoloģijas un proced ras, lai aizsargātu J su
personas datus no nelikum gas piek uves, izmantošanas vai izpaušanas. M su piegādātāji tiek izvēlēti oti
r p gi, vi iem mēs pieprasām izmantot atbilstošus pasākumus, kas spēj aizsargāt J su konfidencialitāti un
nodrošināt J su privātās informācijas droš bu. Tomēr ja informācija tiek nodota internetā vai izmantojot
mobilos sakarus, droš ba nevar tikt garantēta; par jebkādas informācijas sniegšanu mums norād tajos
veidos J s pats(-i) uz ematies visu risku.

