Teksts mājas lapā: Piekrītu, ka mani CV norādīte personas dat tks apstrādāt saskaņā ar kārtbu ‘CV
norādīto datu apstrāde’.
Interneta vietnes htp://www.agrolats.lv/ īpašnieks un uzturētājs ir AS “Agrolats Holding”, vienotais
reģistrācijas numurs: 40103249801, turpmāk – “Agrolats Holding”, kas darbojas ievērojot Vispārējo datu
aizsardzības regulu (General Data Protecton Regulaton – GDPR, kas stājas spēkā no 25.05.2018).
CV norādīto datu apstrāde
Informējam, ka iesniedzot savu CV, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dat tks apstrādāt, lai novērtētu Jūsu
(kandidāta) iespēju ieņemt norādīto amatu un nodrošinātu atlases konkursa norisi.
Iesniedzot savu CV, Jūs piekrītat savu CV norādīto datu uzglabāšanai atecīgā atlases konkursa īstenotāja
(Agrolats Grupas uzņēmums, turpmāk – Konkursa rīkotājs) uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei.
Privātuma atruna paskaidro kā tek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat interneta vietnē.
Privātuma atruna ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tek ievākta,
kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā to apstrādājam.
Personas datu apstrādes pārzinis ir atecīgais Konkursa rīkotājs, kas īsteno konkrēto atlases konkursu
noteiktam amatam.
Jūsu personas dat, kas atrodas atecīgā Konkursa rīkotāja pārziņā, var atektes uz adresi, e-pastu, vārdu,
uzvārdu, tālruņa numuru, amatu, uzņēmumu / organizāciju, adresi, pilsētu, pasta indeksu, valst.
Kādēļ mēs ievācam Jūsu datus?
Jūsu personas dat tek apstrādāt vienīgi ar nolūku izvērtēt Jūsu iespēju ieņemt norādīto amatu un
nodrošināt atlases konkursa norisi.
Datu integritāte un drošība
Atecīgajam Konkursa rīkotājam un personas datu apstrādes pārzinim, saskaņā ar šajā jomā pieņemtajiem
standartem, ir pienākums veikt tehniskus, cilvēkresursu un organizatoriskus aizsardzības pasākumus, lai
aizsargātu un nodrošinātu konfdencialitāt, integritāt un apstrādājamo datu pieejamību, lai novērstu
personas datu neatļautu izmantošanu vai nesankcionētu pieeju tem, kā arī, lai novērstu personas datu
aizsardzības pārkāpumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatvajiem tesību aktem.
Periods, kurā Jūsu personas dat tks apstrādāt
Jūsu personas dat tks apstrādāt, kamēr notek atlases konkurss un trīs mēnešus pēc konkursa noslēguma.
Jums ir tesības jebkurā laikā atsaukt savas sniegtās piekrišanas Konkursa rīkotājam, par to nosūtot rakstsku
paziņojumu uz tās juridisko adresi vai elektroniskā pasta adresi: info@agrolats.lv

Jums ir tesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi - kādi Jūsu personas dat ir
Konkursa rīkotāja rīcībā, kā te tek apstrādāt, kam nodot. Kā arī Jums ir tesības pieprasīt labot neprecīzos
personas datus, piemēram, saziņas kontaktnformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts).
Jautājumi par personas datu aizsardzību
Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā Konkursa rīkotājs apstrādā Jūsu
personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: info@agrolats.lv.

