
 
INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI 

SIA “IRVE” DARBA PRETENDENTIEM  
 

Atlasot darbiniekus, SIA “IRVE”, reģ. Nr. 40003199256, Satekles iela 7, Rīga, LV-1050, apkopo personas 
datus, ko Jūs kā darba pretendents (kandidāts) sniedzat mums darbinieku atlases procesā.  

SIA “IRVE” ir Jūsu personas datu pārzinis un mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
(turpmāk – VDAR). 

Personas dati, ko mēs apstrādājam: Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija, dzimšanas datums, 
informācija par izglītību un profesionālo pieredzi, valodas zināšanas, prasmes un iemaņas, atsauksmes 
un cita informācija, ko mēs saņemam no Jums vai Jūsu norādītā atsauksmes sniedzēja.  

Jūsu personas dati var tikt iegūti no Jūsu iesūtītā CV, pieteikuma vēstules, saņemtajām rekomendācijām, 
darba intervijas, kā no citiem avotiem (piemēram, publiskajām datubāzēm un sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformām), ja Jūs to atļaujat. 

Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr, ja Jūs nepiekritīsiet noteiktu Jūsu personas datu 
apstrādei, Jūsu pieteikums var netikt izvērtēts atlases procesa gaitā. 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt.  

Ja Jūs esat norādījis kādu personu kā atsauksmes devēju, Jums ir pienākums informēt šo personu par to, 
ka mums tiek nodoti šīs personas dati atsauksmes sniegšanas nolūkā.  

Mēs izmantosim Jūsu personas datus šādiem nolūkiem: 
✓ lai identificētu Jūs citu kandidātu vidū; 
✓ lai izvērtētu Jūsu piemērotību vakantajam amatam; 
✓ lai sazinātos ar Jums, lai informētu par lēmuma pieņemšanu vai piedāvātu citu amatu; 
✓ lai noslēgtu ar Jums darba līgumu; 
✓ uzņēmuma likumisko interešu aizsardzībai. 

 
Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu dota piekrišana, pasākumu veikšana pirms līguma 
noslēgšanas un SIA “IRVE” likumiskās intereses (atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšana un 
tiesisko interešu aizsardzība).  
 
Jūsu personas datu saņēmēji ir SIA “IRVE” neatkarīgie pakalpojumu sniedzēji (t.i. e-pasta piegādes, 
juridisko un lietvedības pakalpojumu sniedzēji). Jūsu personas dati tiks izpausti arī personai, ar kuru mēs 
sazināsimies saskaņā ar Jūsu dotiem norādījumiem, lai saņemtu atsauksmes par Jums. 

Jūsu personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm. 

Jūsu personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem, bet 
ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc vakantā amata, uz kuru Jūs kandidējāt, aizņemšanas. Bez Jūsu skaidri 
dotas piekrišanas mēs neglabāsim Jūsu personas datus ilgāk, kā šeit norādīts.  

Strīdus gadījumā Jūsu personas datus mēs uzglabāsim līdz strīda atrisināšanai. 

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, apstrādes 
ierobežojumu noteikšanu, kā arī iesniegt sūdzības par Jūsu personas datu nepamatotu apstrādi Datu 
valsts inspekcijai. Jūs varat pieprasīt veikt darbības ar Jūsu personas datiem, nosūtot attiecīgu 
pieprasījumu e-pasta vēstules veidā uz adresi irve@irve.lv vai pa pastu uz SIA “IRVE” juridisko adresi.  

Ja Jūs uzsāksiet strādāt mūsu uzņēmumā, Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu personas 
datu apstrādes praksi saistībā ar nodarbinātību un Jūs par to tiksiet attiecīgi informēts. 
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