
Par	  personas	  datu	  apstrādi	  
	  
Lai	  nodrošinātu	  likumīgu,	  godprātīgu	  un	  pārredzamu	  personas	  datu	  apstrādi,	  turpmāk	  tiek	  
sniegta	  informācija	  par	  SIA	  „LatInnovatio”,	  veikto	  personas	  datu	  apstrādi.	  
	  
Mēs	  pieņemam,	  ka	  pirms	  mūsu	  tīmekļa	  vietnes	  www.buvlaukums.lv	  	  izmantošanas	  vai	  
kļūstot	  par	  mūsu	  klientu	  Jūs	  esat	  izlasījis	  šo	  paziņojumu	  un	  akceptējis	  tā	  noteikumus.	  
	  
Papildus	  šiem	  noteikumiem	  Jūs	  varat	  iepazīties	  ar	  interneta	  vietnes	  www.buvlaukums.lv	  
lietošanas	  noteikumiem	  ŠEIT.	  
	  
Informējam	  Jūs,	  ka	  šajā	  paziņojumā	  ietvertie	  personas	  datu	  apstrādes	  noteikumi	  attiecas	  
tikai	  uz	  fizisku	  personu	  datu	  apstrādi.	  
	  
1.	  Pārzinis	  
	  
SIA	  „LatInnovatio”,	  Reģistrācijas	  Nr.	  40103262443,	  juridiskā	  adrese:	  Gaujas	  iela	  49-‐25,	  
Mārupe,	  Mārupes	  novads,	  LV-‐2167.	  
	  
2.	  Saziņa	  ar	  personas	  datu	  apstrādi	  saistītos	  jautājumos	  
	  
Ja	  Jums	  ir	  radušies	  jautājumi	  saistībā	  ar	  Jūsu	  personas	  datu	  apstrādi,	  Jūs	  varat	  sazināties	  ar	  
mums	  rakstot	  e-‐pastu	  uz	  info@buvlaukums.lv.	  
	  
3.	  Apstrādājamie	  personas	  dati	  
	  
SIA	  “LatInnovatio”	  var	  apstrādāt	  dažāda	  veidu	  fizisko	  personu	  datus	  (piemēram,	  vārds,	  
uzvārds,	  kontaktinformācija	  (tālruņa	  numurs,	  e-‐pasts,	  adrese),	  pārstāvētās	  iestādes	  vai	  
uzņēmuma	  nosaukums,	  ieņemamais	  amats,	  saziņas	  valoda).	  
	  
4.	  Datu	  apstrādes	  nolūks	  un	  tiesiskais	  pamats	  
	  
SIA	  “LatInnovatio”	  apstrādā	  Jūsu	  personas	  datus,	  lai	  sniegtu	  paredzētos	  pakalpojumus	  un	  
iespējas,	  kuru	  saņemšanai	  vai	  izmantošanai	  persona	  piekrīt,	  sniedzot	  savus	  datus.	  
	  
Pamatojoties	  uz	  Jūsu	  piekrišanu,	  SIA	  “LatInnovatio”	  apstrādā	  Jūsu	  personas	  datus,	  lai:	  

•   nodrošinātu	  izstādes	  dalībnieka	  reģistrāciju	  elektroniskajā	  dalībnieku	  katalogā;	  
•   nodrošinātu	  izstādes	  dalībnieka	  iekļaušanu	  izstādes	  ceļvedī;	  
•   izpildītu	  uzņemtās	  līgumsaistības	  un	  saistošos	  juridiskos	  pienākumus;	  
•   nodrošinātu	  turpmāko	  saziņu	  un	  nosūtītu	  informatīvos	  materiālus;	  
•   informētu	  par	  nozares	  aktualitātēm,	  pasākumiem	  un	  piedāvājumiem.	  

	  
Jums	  ir	  tiesības	  jebkurā	  brīdī	  atsaukt	  sniegto	  piekrišanu	  un	  SIA	  “LatInnovatio”	  turpmāk	  
atsauktos	  personas	  datus	  šim	  nolūkam	  vairs	  neapstrādās.	  
	  
5.	  Personas	  datu	  saņēmēji	  
	  



Jūsu	  personas	  dati	  var	  tikt	  nodoti	  SIA	  “LatInnovatio”	  darbiniekiem	  vai	  tieši	  pilnvarotām	  
personām,	  datu	  apstrādātājiem	  (t.sk.	  kopīgo	  pasākumu	  organizētājiem),	  valsts,	  pašvaldību	  
un	  tiesībsargājošām	  iestādēm	  tiesību	  aktos	  noteiktajos	  gadījumos.	  
	  
6.	  Personas	  datu	  glabāšanas	  periods	  
	  
Jūsu	  personas	  dati	  tiks	  glabāti	  tik	  ilgi,	  cik	  tas	  ir	  nepieciešams	  attiecīgo	  apstrādes	  nolūku	  
sasniegšanai,	  ievērojot	  normatīvo	  aktu	  prasības,	  pēc	  kā	  Jūsu	  personas	  dati	  tiks	  dzēsti,	  ja	  vien	  
normatīvajos	  aktos	  nav	  paredzēts	  ilgāks	  datu	  glabāšanas	  periods.	  
	  
7.	  Datu	  subjekta	  tiesības	  datu	  apstrādes	  procesā	  
	  
Jums	  ir	  tiesības	  lūgt	  piekļuvi	  personas	  datiem,	  tos	  labot	  vai	  dzēst,	  ierobežot	  to	  apstrādi,	  kā	  
arī	  tiesības	  iebilst	  un	  tiesības	  uz	  datu	  pārnesamību.	  
	  	  
8.	  Garantijas	  pret	  datu	  ļaunprātīgu	  izmantošanu	  
	  
SIA	  “LatInnovatio”	  apstrādā	  Jūsu	  personas	  datus,	  rūpējoties	  par	  to	  drošību	  un	  ievērojot	  
konfidencialitātes	  prasības,	  lai	  novērstu	  to	  ļaunprātīgu	  un	  neatbilstošu	  izmantošanu,	  
neatļautu	  atklāšanu,	  izpaušanu	  un	  izmainīšanu,	  kā	  arī	  nesankcionētu	  piekļuvi.	  
	  	  
9.	  Tiesības	  iesniegt	  sūdzību	  
	  
Ja	  Jums	  ir	  kādi	  iebildumi,	  pretenzijas	  vai	  sūdzības	  saistībā	  ar	  Jūsu	  personas	  datu	  apstrādi,	  
aicinām	  vispirms	  vērsties	  pie	  SIA	  “LatInnovatio”.	  Gadījumā,	  ja	  jautājumu	  nav	  iespējams	  
savstarpēji	  atrisināt,	  Jums	  ir	  tiesības	  iesniegt	  sūdzību	  Datu	  valsts	  inspekcijā.	  
	  
10.	  Automatizēto	  lēmumu	  pieņemšanu	  
	  
SIA	  “LatInnovatio”	  neizmanto	  Jūsu	  datus	  automatizētu	  lēmumu	  pieņemšanai.	  
	  


