Datu apstrāde VAS "Latvijas gaisa satiksme" personāla atlases procesā
1. Definīcijas
VDAR – Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Prasību piemērošana
sākas no 2018. gada 25. maija.
Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši ļauj identificēt fizisku
personu.
Datu subjekts - fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.
Apstrāde - jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana,
ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana,
nodošana u.tml.).
2. Personas datu Apstrādes mērķis un pamats
LGS personāla atlases procesā veic personas datu apstrādi, lai novērtētu pretendenta
atbilstību ieņemt kādu no LGS darba vakancēm. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir
LGS leģitīmā interese iegūt vakancei atbilstošāko kandidātu, kā arī amata pretendentu
sniegtā piekrišana sniegt savus datus dalībai pretendentu atlasē. Pretendentu sniegtie
personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar noteikto mērķi (datu apstrādes mērķis
darba sludinājumā var tikt precizēts).
3. Personas datu nodošana citiem saņēmējiem
Amata pretendentu iesniegtie personas dati tiek aizsargāti, un piekļuve tiem tiek
piešķirta tikai darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai.
LGS personas datus nodod citiem saņēmējiem:
Likumā noteiktām valsts institūcijām (piemēram, LGS likumisko interešu
aizsardzībai);
LGS apstiprinātam datu apstrādātājam, ar kuru ir noslēgta vienošanās
par datu apstrādi un tās nosacījumiem.
LGS Neveic personas datu nodošanu ārpus ES/EEZ.
4. Datu glabāšanas veids un ilgums
Pretendentu sniegtos personas datus LGS neglabā ilgāk, nekā ir nepieciešams
noteiktā datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Personas dati LGS ir klasificēti kā
“Ierobežotas pieejamības informācija”, un šādi klasificētas informācijas apstrādei, t.sk.
glabāšanai tiek piemēroti atbilstoši konfidencialitātes, integritātes un pieejamības
pasākumi visā datu glabāšanas periodā (6 mēneši pēc atlases konkursa
noslēgšanās). Gadījumā, ja LGS nepieciešams aizstāvēt savas likumiskās intereses,
dati tiek dzēsti pēc likumisko interešu aizstāvības procesa beigām.
5. Datu subjektu tiesības
Pretendentiem attiecībā uz savu personas datu apstrādi ir tiesības:

-

pieprasīt savu datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, vai
pieprasīt savu datu dzēšanu;
atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei atlases konkursa ietvaros,
tādējādi atsakoties arī no dalības pretendentu atlases konkursā.

Ja pretendents uzskata, ka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem LGS
veiktā personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības, pretendents var iesniegt sūdzību
Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).
7. Kontaktinformācija
Klients var sazināties ar LGS saistībā ar jautājumiem, kas radušies par datu apstrādes
piekrišanas atsaukšanu, personas datu pieprasījumiem, datu subjekta tiesībām un
sūdzību iesniegšanu;
LGS kontaktinformācija pieejama tīmekļa vietnē www.lgs.lv ;
LGS ieceltā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
das@lgs.lv vai VAS "Latvijas gaisa satiksme", Lidosta "Rīga", Muzeju iela 3, Lidosta
"Rīga", Mārupes novads, LV-1053, ar norādi: “Datu aizsardzības speciālistam”.

