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PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA 

 
Pēdējoreiz atjaunināts  2021-10-07 

 
Šajā Privātuma politikā (turpmāk tekstā –  "Privātuma politika") ir paskaidrots, kā UAB inChase (turpmāk –  

"Uzņēmums") apkopo un izmanto informāciju, kad jūs izmantojat jebkādus pakalpojumus, kas tiek 

piedāvāti mūsu tīmekļa vietnē https://laimek.net/ (turpmāk tekstā – "Tīmekļa vietne") vai jebkādus 

citus Sabiedrības sniegtos pakalpojumus (turpmāk tekstā – "Pakalpojumi"). Šādos gadījumos 

Sabiedrība darbojas kā šo personas datu pārzinis.   

 
Privātuma politika ir spēkā arī gadījumā, ja Sabiedrība apstrādā savu klientu vai partneru 

sniegtos personas datus saskaņā ar saviem rakstiskajiem norādījumiem un šādos gadījumos 

darbojas kā personas datu apstrādātājs.  

 
Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni vai Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, lūdzam Jūs iepazīties ar 

Privātuma politiku un tajā aprakstītajām personas datu apstrādes darbībām un kārtību, lai  

noskaidrotu, kā mēs vācam, izmantojam, nododam un glabājam Jūsu personas datus. 

Informējam, ka gadījumā, ja mēs nepiekrītam Privātuma politikā izklāstītajai personas datu 

apstrādes kārtībai, mēs nevarēsim jums  sniegt  pakalpojumus vai sniegt tos kvalitatīvi. 

 
Saite uz "jūsu personas datiem" Privātuma politikā attiecas uz jebkādu ar jums saistītu informāciju, 

kuru esat sniedzis vai kas varētu būt iegūta, kad jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni, ja mēs varam jūs 

identificēt no šiem datiem, vai personas datiem, kurus mēs apstrādājam,  kad  izmantojat  citus 

Uzņēmuma sniegtos    datus. pakalpojumiem. 

 
Mūsu mērķis ir apstrādāt tikai jūsu personas datus, kurus jūs mums brīvprātīgi sniedzāt pēc tam, kad 

esat saņēmis detalizētu informāciju par datu apstrādes nolūkiem un datiem, kas nepieciešami 

pakalpojumu sniegšanai jums (līgumu izpildei ar jums), juridisko prasību izpildei un mūsu darbību 

veikšanai.  

 
Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar šo  Privātuma politiku un piemērojamajiem personas 

datu aizsardzības tiesību aktiem,  tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) (turpmāk 

– "GDPR") prasībām. 
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PERSONAS DATU VĀKŠANA UN IZMANTOŠANA 

 
1. KĀDU INFORMĀCIJU MĒS APKOPOJAM? 

 
Mēs vācam jūsu personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai jums vai 

jūsu mums ir cits leģitīms pamats personas datu apstrādei, lai atbalstītu datu apstrādes likumību. Kad 

jūs apmeklējat mūsu Tīmekļa vietni, mēs izmantojam šajā Konfidencialitātes politikā aprakstītās 

sīkdatnes. Ja vēlaties sazinieties ar mums, Jūs varat aizpildīt pieprasījuma formu Mājas lapā ar 

kontaktinformāciju: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, ziņojuma saturs vai zvans, vai uz 

mums Mājas lapā norādīto e-pasta adresi. Ja meklējat potenciālās darba iespējas un jūs sūtāt savu 

CV, mēs izmantosim jūsu sniedzamo informāciju sazināties ar jums par iespējamām nodarbinātības 

iespējām. Ja sazināties ar mūsu palīdzības dienestu Tālrunis Tavs saruna un jau Laiks Sniegt dati Var 

būt dedzināt. 

 
Mēs apstrādāsim jūsu sniegtos personas datus saskaņā ar Privātuma politiku un attiecīgajām 

personas datu aizsardzības tiesību aktu prasībām. Jūsu personas dati netiks izmantoti citiem 

mērķiem, kā vien tiem, kas paredzēti datu saņemšanas brīdī, ja vien mums nebūs cita saprātīga 

likumīga pamata personas datu apstrādei.    

 
 

2. JURIDISKAIS PAMATS 

 
Apstrādājot jūsu personas datus, mēs paļaujamies uz vienu no šādiem tiesiskajiem  pamatiem: 

 
Līguma izpildes pamats. Piemēro, ja jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu 

mūsu saistības pret jums saskaņā ar līgumu, piemēram,      veikt/saņemt samaksu par 

pakalpojumiem.    

 
Tiesību aktu prasības pamats. Piemērojams, ja Sabiedrībai saskaņā ar tiesību aktiem vai citiem tiesību 

aktiem ir pienākums apstrādāt Jūsu personas datus, piemēram, nodokļu uzskaites nolūkos, lai sniegtu 

personas datus valsts pārvaldes iestādēm vai policijai.    

 
Piekrišanas juridiskais pamats. Piemēro, ja jūs sniedzat nepārprotamu piekrišanu konkrētām 

nosauktām personas  datu apstrādes darbībām.  Ja jūsu sniegtos  personas datus apstrādā   jūsu 
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piekrišanu, jūs varat atsaukt šādu piekrišanu, jebkurā laikā sazinoties ar mums pa e-pastu 

contact@inchase.net. 

 
Leģitīmo interešu pamatojums. Piemēro, ja Jūsu personas datu apstrāde nepārkāpj Jūsu likumīgās 

intereses un var būt noderīga Sabiedrības sniegto pakalpojumu attīstībai, piemēram, Mēs 

piedāvājam vietnes apmeklētājiem ērtu platformu, lai uzdotu jautājumus par Uzņēmuma 

sniegtajiem pakalpojumiem, vai mēģinātu novērst krāpšanu un noziedzību, aizsargātu Uzņēmuma 

aktīvus un izmantotās informācijas tehnoloģiju sistēmas.  

 
 

3. AUTOMĀTISKA PERSONAS DATU  APSTRĀDE 

 
Mēs izmantojam automatizētus datu vākšanas rīkus, piemēram, sīkfailus, vai citas viedās tehnoloģijas, 

ko uzņēmums vai Uzņēmums izmanto, lai apkopotu noteiktu informāciju par jūsu darbībām, 

apmeklējot  mūsu Tīmekļa vietni. 

 
Sīkdatņu  darbība 

 
Sīkdatne ir neliels teksta dokuments ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek pārsūtīts no Tīmekļa 

vietnes uz Tīmekļa vietnes apmeklētāja datora vai citas izmantotās mobilās ierīces cieto disku, lai 

Vietnes administrators varētu atšķirt apmeklētāja datoru/ierīci un redzēt tā darbību Tīmekļa vietnē. 

 
Izmantojot sīkdatnes, Tīmekļa vietne atceras informāciju par apmeklētāja apmeklējumu un 

apmeklētāja vēlmēm, piemēram, vēlamo valodu, vai citus apmeklētāja patstāvīgi veiktus Mājas lapas 

iestatījumus, kā  arī ļauj mums saskaitīt Mājas lapas  apmeklējumu   skaitu un  apmeklējuma 

datplūsmas avotus.  

Sīkdatņu izmantošana var atvieglot jūsu nākamo apmeklējumu un līdz ar to ērtāku apmeklētājam. 

Sīkdatņu izmantošana var palīdzēt pielāgot Tīmekļa vietni jūsu vajadzībām, palielināt  informētību, 

informācijas izplatīšanas efektivitāti, palīdzēt  profesionāli sniegt un uzlabot mūsu pakalpojumus. 
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Tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes   

 
Nosaukums Derīguma termiņš Mērķis Apraksts 

cfduid 1 gads Lapas 
funkcionalitāte 

Claudflare sistēmas tiek izmantotas, lai noteiktu uzticamu tīkla trafiku. 

CookieConsent 1 gads Lapas 
funkcionalitāte 

Aizsargā lietotāja piekrišanu sīkdatņu izmantošanai 

collect Tīmekļa vietnes 
apmeklējuma 
laikā 

Statistika Izmanto, lai nosūtītu Google Analytics datus par apmeklētāja ierīci un uzvedību. Izseko 
apmeklētāju, izmantojot dažādas ierīces un mārketinga kanālus. 

_ga 2 gadi Statistika Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistiku par to, kā apmeklētājs 
izmanto vietni.  

_gid 1 diena Statistika Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistiku par to, kā apmeklētājs 
izmanto vietni.  

0 1 diena Tirgvedība Optimizē reklāmu rādīšanu,  pamatojoties uz lietotāju darbībām,  parādot lietotāju reklāmas. 

C 29 dienas Lapas 
funkcionalitāte 

Izmanto, lai pārbaudītu,  vai lietotāja pārlūkprogramma atbalsta sīkfailus 

cid 2 mēneši Tirgvedība Optimizē reklāmu rādīšanu,  pamatojoties uz lietotāju darbībām,  parādot lietotāju reklāmas. 

uid 2 mēneši Tirgvedība Reģistrē unikālu lietotāja ID, kas atpazīst lietotāja pārlūkprogrammu, apmeklējot 
vietnes, kas izmanto  to pašu reklāmas pakalpojumu tīklu. 

 
Mērķis ir optimizēt reklāmu rādīšanu, pamatojoties uz lietotāju darbībām un dažādu 
reklāmu nodrošinātāju  ieteikumiem. 

IDE 1 gads Tirgvedība Google DoubleClick izmanto šo sīkfailu, lai reģistrētu un ziņotu par vietnes lietotāja darbībām 
pēc tam, kad ir noskatījies vai uzklikšķinājis uz kādas no piedāvātajām reklāmām, lai novērtētu 
reklāmas efektivitāti un   rādītu lietotājam mērķtiecīgas reklāmas.  

test_cookie 1 diena Tirgvedība Izmanto, lai pārbaudītu,  vai lietotāja pārlūkprogramma atbalsta sīkfailus.  

fr 3 mēneši Tirgvedība Facebook izmanto šo sīkfailu daudziem  reklāmas produktiem, piemēram,   trešo pušu  
reāllaikā piedāvāt reklāmdevēju   produktus tīmekļa vietnes lietotājiem.  

tr Tīmekļa vietnes 
apmeklējuma 
laikā 

Tirgvedība T.p. 

_fbp 3 mēneši Tirgvedība T.p. 

GPS 1 diena Tirgvedība Reģistrē unikālus personas mobilajās ierīcēs, lai izsekotu lietotājus, pamatojoties uz 
ģeogrāfisko GPS atrašanās vietu. 

PREF 8 mēneši Tirgvedība Reģistrē unikālus datus, ko  Google izmanto,  laistatistikētu par to, kā  apmeklētājs to 
izmanto YouTube videoklipus   dažādās vietnēs. 

VISITOR_INFO1_LIVE 179 dienas Tirgvedība Mēģina izmērīt lietotāja joslas platumu  lapās ar iebūvētiem YouTube videoklipiem.  

YSC Tīmekļa vietnes 
apmeklējuma 
laikā 

Tirgvedība Reģistrē unikālus datus, lai saglabātu statistiku par videoklipiem no YouTube, ko lietotājs ir 
redzējis. 

yt-remote-cast-installed Tīmekļa vietnes 
apmeklējuma 
laikā 

Tirgvedība Saglabā  lietotāja video atskaņotāja   preferences,  izmantojot vietnē iegulto YouTube 
videoklipu  

yt-remote-connected- 
devices 

Uz dzēšanu Tirgvedība T.p. 

yt-remote-device-id Uz dzēšanu Tirgvedība T.p. 

yt-remote-fast-check- 
period 

Tīmekļa vietnes 
apmeklējuma 
laikā 

Tirgvedība T.p. 

yt-remote-session-app Tīmekļa vietnes 
apmeklējuma 
laikā 

Tirgvedība T.p. 

yt-remote-session- 
name 

Tīmekļa vietnes 
apmeklējuma 
laikā 

Tirgvedība T.p. 
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Lai paplašinātu mūsu Tīmekļa vietnes funkcionalitāti, mēs dažreiz izmantojam trešo pušu 

logrīku rīkus un logrīku. Parasti šie rīki un vadīklas saglabās sīkfailu jūsu datorā vai ierīcē, lai 

nodrošinātu, ka papildu funkcijas darbojas.  

 
Sīkdatnes automātiski nepasaka mums jūsu e-pasta adresi vai citādi neļauj jums identificēt savu 

personu. Novērtējot tīmekļa vietnes darbību, mēs izmantojam dažādus identifikatorus, tostarp IP 

adreses, bet tikai, lai noteiktu unikālo Vietnes apmeklētāju skaitu un lietotāju ģeogrāfisko sadalījumu,  

nevis  izslēgtu konkrētus lietotājus. 

 
Sīkdatņu pārvaldība 

 
Apmeklējot Tīmekļa vietni, Jums tiek nodrošināts paziņojums par Tīmekļa vietnē izmantotajām 

sīkdatnēm un aktīva saite uz šo Privātuma politiku, ar kuru jums ir jāiepazīstas un jāpiekrīt pirms 

tālākas Tīmekļa vietnes pārlūkošanas.   

 
Jūs varat mainīt jūsu izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus un kontrolēt sīkdatņu 

izmantošanu. Jūs jebkurā laikā varat dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka 

sīkdatņu ierobežošana vai dzēšana var izraisīt to, ka jūs zaudējat tīmekļa vietnes izmantošanu. 

Vairāk informācijas par to, kā pārvaldīt sīkdatņu iespējas populārākajās pārlūkprogrammās, var 

atrast šeit: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Šīs saites ir trešo pušu vietnēs, par 

kurām mēs neuzņemamies atbildību par taisnīgumu un efektivitāti.  

 
Sociālo mediju rīki un lietotnes 

 
Mūsu tīmekļa vietnē var būt funkcija, kas ļauj kopīgot informāciju, izmantojot trešo pušu pārvaldītus 

sociālos tīklus, piemēram, Facebook ir funkcijas "patīk" un "dalīties". Šie sociālie tīkli var saglabāt 

datus par to, kā jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni. Jūsu dati, ko sniedzat, izmantojot šādus sociālos 

tīklus, var tikt kopīgoti arī ar citiem sociālā tīkla lietotājiem. Šādu pārsūtīšanu regulē sociālās 

platformas pārvaldnieka privātuma politika, par kuru mēs neuzņemamies atbildību par taisnīgumu 

un darbību.  
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4. PERSONAS DATU  NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM 

 
Mēs nekopīgojam jūsu personas datus ar trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams, lai 

nodrošinātu jums pakalpojumu sniegšanu, īstenotu jūsu pieprasījumus, ievērotu juridiskās prasības 

vai īstenotu Uzņēmuma likumīgās intereses. Šādas trešās puses var būt mūsu pakalpojumu sniedzēji, 

piemēram, IT uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, grāmatvedības 

pakalpojumu sniedzēji, konsultanti, juristi un citi preču un pakalpojumu sniedzēji, kā arī revidenti, kas 

veic finanšu, datu privātuma vai drošības revīzijas, ievērojot stingras prasības attiecībā uz personas 

datu apstrādi un drošību, un tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams šo trešo personu pakalpojumu 

sniegšanai.   Mēs varam nodot personas datus pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesām vai citām 

valsts pilnvarotām iestādēm pēc pamatota un pamatota pieprasījuma, ja tas ir nepieciešams mūsu 

juridisko pienākumu veikšanai  vai ja  ir cits  tiesību aktos noteikts  datu sniegšanas pamats.  

 
Ja mēs vai daļa no mūsu darbībām tiktu pārdoti, reorganizēti vai nodoti citai struktūrai, mēs pārsūtītu  

personas  datus, kas saistīti  ar  pārdošanu vai reorganizāciju, ciktāl tie ir tieši saistīti ar pārdoto vai 

nodoto darbību veikšanu.  

 
 

5. JŪSU IZVĒLES IESPĒJAS 

 
Parasti, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs neprasīsim jums sniegt personas datus, ja vien 

tas nav nepieciešams pakalpojumu sniegšanai, piemēram, līguma noslēgšanai vai kontaktu 

uzturēšanai ar jums. Saņemot jūsu pieprasījumu sniegt jums informāciju par mūsu pakalpojumiem, 

mēs varam lūgt jūs sniegt papildu personas datus. Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt jūsu 

papildu piekrišanu personas datu apstrādei, un jums ir tiesības atteikties dot piekrišanu apstrādei 

šiem nolūkiem.  Ja jūs piekrītat noteiktu pakalpojumu vai informatīvu paziņojumu saņemšanai, mēs 

jums dosim iespēju jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs 

centīsimies pēc iespējas ātrāk novērst jūsu personas datu izmantošanu piekrišanā norādītajiem  

mērķiem. 

 
Kā norādīts iepriekš sadaļā "Sīkdatņu pārvaldība", ja vēlaties, lai Tīmekļa vietne neizmantotu 

sīkdatnes, jūs varat noņemt sīkdatnes no savas tīmekļa  pārlūkprogrammas   vai aizliegt to 

izmantošanu 
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tīmekļa pārlūkprogrammu. Šajā gadījumā mēs nevaram uzņemties atbildību par mūsu Tīmekļa 

vietnes funkciju  nepareizu darbību. 

 

6. JŪSU TIESĪBAS 

 
Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus,   jums ir tiesības izmantot šādas tiesības: 

 
Piekļuves tiesības, precizēšana un datu kopija. Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, 

ko apstrādā Sabiedrība, un atsevišķos gadījumos pieprasīt Sabiedrības elektroniski glabātās 

informācijas kopiju. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet mums pamatotu pieprasījumu. 

Uzņēmums izvērtēs Jūsu pieprasījumu un sniegs pieprasīto informāciju saskaņā ar tiesību aktos 

noteiktajām prasībām un kārtību. Lai nodrošinātu citu personu tiesību aizsardzību un  atbilstoši 

atbildētu uz jūsu pieprasījumu, mēs varam lūgt jūs pirms atbildes iesniegšanas sniegt personas 

identitāti apliecinošu informāciju/dokumentus un citu informāciju, kas apliecina jūsu attiecības ar 

mūsu  Uzņēmumu. 

 
Tiesības uz labošanu. Ja jūs zināt, ka Uzņēmums precīzi neapstrādā jūsu personas datus, tad Jums 

ir  tiesības pieprasīt, lai Jūsu dati tiktu laboti  līdz precīziem datiem. 

 
Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personas 

datus. Ja mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat 

atsaukt šādu piekrišanu. Ja mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz līguma izpildi, jūsu 

tiesības iebilst nozīmēs  līgumattiecību  izbeigšanu ar mums.  

 
Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība dzēš Jūsu datus, norādot konkrētu 

periodu vai pieprasot dzēst datus pilnā apmērā, ciktāl tas ir iespējams saskaņā ar Sabiedrībai 

saistošo tiesību aktu prasībām. Ja vēlaties, lai mēs dzēstu par jums savāktos personas  datus, 

lūdzu,  sazinieties ar mums pa e-pastu. pa pastu contact@inchase.net. 

 
Citas tiesības. Atsevišķos gadījumos (VDAR 20. pants) jums ir tiesības pārsūtīt datus vai pieprasīt 

datu apstrādes ierobežošanu   VDAR   noteiktajā kārtībā un kārtībā. 
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Lai īstenotu savas tiesības, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu contact@inchase.net. Pēc jūsu 

pieprasījuma saņemšanas mēs pieliksim visas saprātīgās pūles, lai īstenotu jūsu tiesības saskaņā ar 

piemērojamajiem tiesību aktiem un profesionālo praksi.  

 

7. DATU DROŠĪBA UN INTEGRITĀTE 

 
Nosaucot jūsu personas datus, mēs izmantojam organizatoriskus un tehniskus datu aizsardzības 

pasākumus un procedūras, lai aizsargātu jūsu personas datus no nesankcionētas nozaudēšanas, 

ļaunprātīgas izmantošanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. Neskatoties uz visiem mūsu 

centieniem, nav iespējams ņemt vērā visus iespējamos draudus un garantēt personas datu absolūtu 

drošību.  Lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību, apstrādājot Jūsu personas datus, 

piekļuve datiem ir ierobežota līdz mūsu darbiniekiem saskaņā ar "nepieciešamības zināt" principu. 

Datu apstrādātājiem ir pienākums ievērot stingras personas datu apstrādes prasības. 

 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka e-pasts, ņemot vērā tā tehnoloģiskās īpašības, bez papildu datu šifrēšanas 

pasākumiem, nav drošs personas datu pārsūtīšanas veids. Ja saziņā ar Sabiedrību pa e-pastu ir 

nepieciešams nodot Sabiedrībai personas datus, piemēram, nosūtot datus līguma noslēgšanai, 

lūdzu, šifrējiet šos datus un nododiet paroli mums, izmantojot citu saziņas kanālu, piemēram, 

nosūtiet īsziņu Uzņēmuma zināmai kontaktpersonai vai diktējiet vēstules saņēmēju pa tālruni. 

Nosūtot personas datus nešifrētā veidā, jūs uzņematies iespējamas  izpaušanas risku.  

 
Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, kamēr šī 

informācija ir nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai vai informācijas sniegšanai jums, vai tik ilgi, 

kamēr mums ir pienākums glabāt šo informāciju saskaņā ar likumu, mūsu likumīgajām interesēm vai 

Privātuma politikā noteiktajiem termiņiem.  Konkrētais personas datu glabāšanas termiņš ir atkarīgs 

no apstākļiem, kādos informācija tika vākta, un no nolūkiem, kādiem informācija tika izmantota, bet 

ņemot vērā iepriekš aprakstītos apstākļus.  

 
Saites uz citām tīmekļa vietnēm 

 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Tīmekļa vietnē ir  saites uz citām tīmekļa vietnēm, tostarp tām, kuras pārvalda 

trešās  personas, uz kurām neattiecas   šī Konfidencialitātes politika un uz kurām attiecas privātuma  
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noteikumi var būtiski atšķirties. Mēs aicinām jūs iepazīties ar katras šādas tīmekļa vietnes 

konfidencialitātes politiku,  pirms sniegt jebkādu   informāciju, kas jūs identificē.  

 
Datu glabāšanas vieta 

 
Ja vien atsevišķā līgumā ar jums nav noteikts citādi, Uzņēmums aizsargā jūsu personas datus  

Eiropas Savienībā savas darbības laikā. 

 
8. IZMAIŅAS PRIVĀTUMA  POLITIKĀ  UN 
 

Mēs varam pārskatīt un atjaunināt šo Konfidencialitātes politiku saskaņā ar uzņēmuma 
piemērojamajiem personas datu aizsardzības pasākumiem. Atjauninātā Privātuma politikas versija 
tiks ievietota Tīmekļa vietnē ar   pēdējās atjaunināšanas datumu.  

 
Uzņēmums ir apņēmies nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību. Ja jums ir kādi jautājumi vai 
novērojumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu 
contact@inchase.net. Jūs varat    arī iesniegt jebkādus komentārus šajā Konfidencialitātes politikā  
šajā adresē.  

 
Ja neesat apmierināts ar mūsu  atbildi, varat  papildus sazināties  ar mūsu uzņēmuma vadītāju pa e-pastu. 
p. vm@inchase.net. Mēs apstiprināsim pieprasījuma saņemšanu 14 dienu laikā un mēģināsim sniegt 
atbildi viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja jūsu pieprasījums ir sarežģīts vai ja mēs 
tajā laikā esam saņēmuši ļoti daudz pieprasījumu, mēs pagarināsim pieprasījuma atbildes termiņu 
līdz trim mēnešiem pēc  pieprasījuma saņemšanas pēc tam, kad papildu informācija jūs ir 
informējusi.   

 
Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību par jūsu datu nepienācīgu apstrādi Datu valsts inspekcijai. 

 

9. INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA PERSONAS DATU APSTRĀDI   
 

Informējam, ka UAB inChase, juridiskā adrese  J. Basanavičiaus 8A-4, 01118 Vilnius, darbojas kā 
personas datu pārzinis (Pārzinis); Pārzinis apstrādās šādus no Jums saņemtos personas datus, lai 
izvērtētu un atlasītu nākamos darbiniekus vai personas, kas strādā ar citiem darba attiecībām 
atbilstošiem iemesliem:   

 
1. Identifikācijas  dati (vārds, uzvārds,  dzimšanas datums);  
2. Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese); 
3. Profesionālās kvalifikācijas dati (dati, kas ievadīti Jūsu CV);  
4. Izglītības dati (dati, kas ievadīti Jūsu CV);  
5. Dati, ko  jūs sniedzat  atlases procesā (testu rezultāti).     

 
Pārzinis izmantos  Iepriekš minētos personas datus, lai novērtētu, vai es atbilstu amata 
prasībām, kurām   tiek veikta atlase.  
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Jūsu personas dati tiks glabāti līdz brīdim, kad tiks pabeigta atlase amatam, uz kuru pieteicāties, vai 6 
mēnešus, ja atlase ir pastāvīga vai esat nosūtījis savu CV bez pieteikuma uz konkrētu amatu. Pēc 
tam, ja neesat devis savu piekrišanu    datu tālākai glabāšanai,  dati tiks dzēsti  un  Pārzinis   turpmāk 
nevarēs ar Jums sazināties par iespējamiem darba vakanču  piedāvājumiem. 

 


