PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS
kooperatīvās sabiedrības "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība"
biedriem un klientiem
Pārzinis kooperatīvā sabiedrība "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība"
Kontaktinformācija Reģ.Nr. 40003248087
Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050
Tel.67232211
e-pasts: info@laks.lv
1.
Juridiskais pamats klientu (biedru) personas datu apstrādei ir:
Personas datu
apstrādes likumība
1) Pārziņa juridisko pienākumu izpilde, kas saistīta ar kooperatīvās
un nolūks
sabiedrības "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība" pārvaldi un
organizatorisku jautājumu risināšanu, kā piemēram:
- biedru reģistra vešana;
- pārstāvju saraksta vešana;
- grāmatvedības jautājumu kārtošana;
- sazināšanās ar biedriem;
- biedru kopsapulču un pārstāvju sapulču organizēšana, protokolēšana.

-

-

3) Normatīvajos aktos noteikto Pārziņa pienākumu izpilde, kā piemēram,
sekojošos nolūkos:
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas ietvaros klienta (biedra) identifikācijas un izpētes
veikšana;
ziņošana par klienta (biedra) kredītsaistībām un to izpildes gaitu Latvijas
Bankas kredītu reģistram un AS Kredītinformācijas Birojs;
valsts un pašvaldību institūciju, izmeklēšanas iestāžu un citu tiesībsargājošo
iestāžu pieprasījumu izpildīšana;
klienta (biedra) kredītspējas un risku novērtēšana;
ķīlas priekšmeta novērtēšanas veikšana.

-

4) Pārziņa leģitīmo interešu realizēšana kā piemēram, sekojošos nolūkos:
videonovērošanas veikšana telpās;
statistikas apkopošana;
sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšana;
Pārziņa tiesību aizstāvība klienta (biedru) līguma neizpildes gadījumā.

-

-

2.
Personas datu
apstrādes apjoms

2) Līguma noslēgšana ar klientu (biedru) un līguma izpilde. Kā piemēram,
uz minētā juridiskā pamata veiktā personas datu apstrāde tiek veikta
sekojošos nolūkos:
finanšu pakalpojumu sniegšana;
sazināšanās ar klientu (biedru);
komisijas un citu maksājumu saņemšana.

5) Klientu (biedru) personas dati var tikt apstrādāti pamatojoties uz iepriekš
saņemtu klienta (biedra) piekrišanu, kā piemēram, informēšanai par
finanšu pakalpojumu piedāvājumiem.
Pamatdati par klientu (biedru), tostarp: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas
datums, personu apliecinošā dokumenta dati, adrese, tālruņa numurs, e-pasta
adrese, saziņas valoda, paraksta paraugs, piederošo paju skaits, paju konta
numurs, saziņas valoda, piederība arodbiedrībai.
Profesionālie dati par klientu (biedru), tostarp: izglītība, darba vieta, amats, darba
stāža ilgums, dati par saimniecisko darbību, nodokļa maksātāja kods.
Dati saistībā ar klienta (biedra) pakalpojuma izmantošanu, tostarp: konta numurs,
izmantotie Pārziņa pakalpojumi, dati par klienta (biedra) darījumiem,
komunikācija ar Pārzini, informācija par līgumsaistību izpildi vai neizpildi, dati
par iesniegtajiem pieteikumiem.

Finanšu dati par klientu (biedru), tostarp: konti, īpašumtiesības, darījumi, kredīti,
klienta (biedra) ienākumu apmērs, saistības.
Dati par klienta (biedra) uzticamību un izpēti, tostarp: dati vai klients (biedrs) ir
politiska nozīmīga persona, dati par klienta (biedra) darījuma partneriem.

Ģimenes dati, tostarp: informācija par klienta ģimeni, to attiecībām, tai
skaitā apgadāmajiem.
Dati par klientu (biedru), kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos
noteiktos pienākumus, tostarp: dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem,
kas saņemti no tiesu izpildītājiem, nodokļu administrācijas, tiesām,
maksātnespējas administratoriem.

3.
Personas datu
iegūšanas avoti
4.
Personas datu
saņēmēji

Videonovērošanas rezultātā iegūtie klienta (biedra) dati: videoattēls, laiks un
vieta, kad klients (biedrs) atradās videonovērošanas uztveršanas zonā.
Personas dati tiek iegūti no pašiem klientiem (biedriem), kā arī no trešajām
personām, tādām kā valsts institūcijām un tiesībsargājošām iestādēm, Latvijas
Bankas kredītu reģistra, AS Kredītinformācijas Biroja.
Pārzinis nodod klienta (biedra) datus:
- Pārziņa darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami darba pienākumu veikšanai,
- Pārziņa valdei, kura ved biedru reģistru un pārstāvju sarakstu;
- kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām, apdrošināšanas pakalpojumu
sniedzējiem, trešajām personām, kuras iesaistītas darījumu izpildē, parādu
piedziņas pakalpojumu sniedzējiem;
- personām, kas nodrošina biedra saistību izpildi pret Pārziņi,

piemēram, galviniekam;
-

-

5.
Automatizēta
lēmuma
pieņemšana un
profilēšana
6.
Personas datu
nosūtīšana ārpus
ES/EEZ
7.
Datu saglabāšana

8.
Datu subjekta
tiesības

uzraudzības iestādēm (Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Patērētāju
tiesību aizsardzības centram, Datu valsts inspekcijai, Valsts ieņēmumu
dienestam u.c. iestādēm), pamatojoties uz rakstiski iesniegtiem
pieprasījumiem vai tiesību aktos noteiktiem saistošiem pienākumiem;
tiesību aktos noteiktos gadījumos pieprasījumu izpildei kompetentām valsts
institūcijām, piemēram, Finanšu izlūkošanas dienestam, Valsts ieņēmumu
dienestam, tiesai, izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem,
notāriem, maksātnespējas administratoriem;
tiesību aktos noteiktajā kārtībā izveidoto datu bāžu uzturētājiem un
reģistriem (Latvijas Bankas Kredītu reģistram, kontu reģistram u.c.);
auditoriem, grāmatvežiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Pārzinis to nedara

Pārzinis nenosūtīs klientu (biedru) personu personas datus ārpus Eiropas
Savienības un/vai Eiropas Ekonomiskās zonas.
Pārzinis regulāri atjauno klientu (biedru) personas datus, kā arī nekavējoties
izdzēš datus, ja to apstrādei ir zudis pamats.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi cik nepieciešams to sākotnējam apstrādes
mērķim. Personas datu glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar klientu
(biedru), Pārziņa leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem
aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanas novēršanu, noilgumu un tml.).
Klientam (biedram) ir šādas tiesības saistībā ar personas datu apstrādi:
- pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai
nepareizi;
- tiesības pieprasīt dzēst savus personas datus, ciktāl tas ir pieļaujams no
normatīvo aktu un Pārziņa un klienta (biedra) leģitīmo interešu viedokļa;

tiesības pieprasīt informāciju par to, vai Pārzinis apstrādā personas datus, kā
arī piekļūt tiem, ciktāl to pieļauj normatīvo aktu prasības;
- tiesības atsaukt savu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei,
neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma
sniegta piekrišana;
- iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja apstrāde ir pamatota ar Pārziņa
leģitīmajām interesēm un konkrētajā gadījumā tās nav svarīgākas kā klienta
(biedra) intereses;
- normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ierobežot savu personas datu
apstrādi;
- tiesības uz datu pārnesamību ar mērķi nodot tos citam pakalpojuma
sniedzējam;
- tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai
skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas
līdzīgā veidā ievērojami ietekmē klientu (biedru), izņemot gadījumā, ja tas
nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp klientu (biedru) un
Pārzini vai tas ir atļauts normatīvajos aktos, vai klients (biedrs) pats sniedzis
nepārprotamu piekrišanu;
- iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai, ja
klients (biedrs) uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un
intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
Pārzinis datu drošību nodrošina ar IT sistēmām, kas ir aizsargātas pret
nesankcionētu piekļuvi ar dažādām datu aizsardzības funkcijām, savukārt,
manuālie dati tiek uzglabāti slēgtās telpās un tiem piekļūst tikai tādas personas,
kurām ir pamatots iemesls veikt datu apstrādi savu pienākumu ietvaros.
-

9.
Datu drošība

Privātuma paziņojums ir apstiprināts ar kooperatīvās sabiedrības "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu
sabiedrība" valdes 2019.gada 2.oktobra lēmumu

