
PAR PERSONAS DATU VĀKŠANU SABIEDRĪBAS APMEKLĒJUMA LAIKĀ 
 

Šis dokuments paskaidro, kādā nolūkā un uz kāda pamata AS “Rīgas Dzirnavnieks” (turpmāk – 
“Sabiedrība”, “mēs”, “mūs”) vāc Jūsu personas datus, ja vēlaties iekļūt Sabiedrības teritorijā, šo datu 
apstrādes noteikumus un Jūsu tiesības.  
 
Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – 
„VDAR“) un citiem tiesību aktiem. 
 
DATU PĀRZINIS 

 

AS “Rīgas Dzirnavnieks”, reģistrācijas Nr. 40003026603, Lizuma iela 5, 
Rīga, LV-1006, tālr. nr.: +371 67014450, e-pasts: info@rigas-dzirnavnieks.lv. 

KĀDUS DATUS MĒS 
VĀCAM? 

 

Jūsu vārdu, uzvārdu, vizītes mērķi un apmeklējuma ilgumu. 

KĀDIEM NOLŪKIEM UN 
UZ KĀDA TIESISKĀ 
PAMATA MĒS VĀCAM 
UN IZMANTOJAM JŪSU 
PERSONAS DATUS? 

Mēs vācam Jūsu personas datus nolūkā īstenot Sabiedrības leģitīmās 
intereses (VDAR 6. panta 1.d. f) punkts) – nodrošināt Sabiedrības teritorijas 
un teritorijā esošās mantas aizsardzību.   

 

NO KURIENES 
IEGŪSTAM JŪSU 
PERSONAS DATUS? 

Jūsu personas datus mēs iegūstam nepastarpināti no Jums.                                                                                                                                                                                     

KAM IZPAUŽAM JŪSU 
PERSONAS DATUS? 

 

SIA “SECURITAS LATVIA”, kas atbild par Sabiedrības teritorijas drošības 
nodrošināšanu.   

CIK ILGI GLABĀJAM 
JŪSU PERSONAS 
DATUS? 

Jūsu personas dati tiek glabāti 3 (trīs) mēnešus un pēc tam tiek iznīcināti. 

KĀDAS IR JŪSU 
TIESĪBAS? 

Jums ir šādas tiesības: 

x lūgt mums ļaut iepazīties ar Jūsu personas datiem; 
x pieprasīt labot Jūsu personas datus; 
x pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi; 
x pieprasīt izdzēst Jūsu personas datus; 
x atsaukt savu piekrišanu, ja dati tiek apstrādāti uz piekrišanas 

pamata; 
x pieprasīt pārnest personas datus pie cita datu pārziņa; 
x nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, ja tie tiek apstrādāti 

balstoties uz leģitīmajām interesēm, izņemot gadījumus, kad mums 
ir pārliecinoši leģitīmi iemesli šādai apstrādei, kas ir būtiskāki par 
Jūsu interesēm, vai arī nolūkā izvirzīt, pildīt vai aizstāvēt tiesiskās 
prasības; 

x iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai (vairāk 
informācijas – ww.dvi.gov.lv). 
 

KĀ VARAT ĪSTENOT 
SAVAS TIESĪBAS? 

 

Iesniegumu par augstāk norādīto tiesību īstenošanu, kā arī sūdzības, 
paziņojumus vai iesniegumus (turpmāk – “Iesniegums”) Jūs varat iesnieg 
mums uz e-pastu: info@rigas-dzirnavnieks.lv 

DATU NESNIEGŠANAS 
SEKAS 

Personas, kas atsakās sniegt augstāk norādītos datus, var tikt neielaistas 
Sabiedrības teritorijā.  

 

mailto:info@rigas-dzirnavnieks.lv

