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PRIVĀTUMA POLITIKA 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ABAVA” (turpmāk – ABAVA) Privātuma politikas 

mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes 

nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus. 

ABAVA veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem 

tiesību aktiem. 

ABAVA kontaktinformācija juridiskā adrese: Mellužu iela 17-7, Rīga, LV-1067; 

tālrunis: 67 403950, e-pasts: info@abava.lv.  
ABAVA nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos 

un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. 

Informējam Jūs, ka ABAVA var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – 

Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās 

izmaiņām. 

 

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2023. GADA 1. FEBRUĀRĪ 

 

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – 

ABAVA klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, 

personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, 

nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, 

telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija, personas foto/video attēls un cita 

informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.  

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā 

uz: 

• fiziskajām personām – klientiem, pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, 

bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu 

sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod ABAVA jebkādu informāciju (tajā skaitā, 

kontaktpersonas, maksātāji u.c.); 

• ABAVA veikto videonovērošanu ABAVA telpās, teritorijā adresēs Mellužu iela 13, 15, 

17, 19, Kleistu iela 18A, 18B, 18C, Rīga; 

• ABAVA Apsardzes vadības centra ienākošo, izejošo un iekšējo zvanu sarunu fiksēšanu; 

• ABAVA interneta mājaslapu apmeklētājiem; 

• citām fiziskām personām, kuras sniedz personas datus ABAVA. 

 

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi 

ABAVA apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:  

• Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei; 

• Pakalpojuma darbības nodrošināšanai, uzturēšanai; 

• Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, 

grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, 
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attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darba laika un pienākumu izpildes 

kontrolei; 

• Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei; 

• ABAVA videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt ABAVU pret noziedzīgiem 

nodarījumiem un identificēt noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā aizdomās turamās 

personas; 

• telefona sarunu ierakstīšanas ietvaros, nodrošinot ienākošo, izejošo un iekšējo sarunu 

fiksēšana, ar mērķi novērtēt darbinieku darba pienākumu izpildi un apsardzes 

pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai 

 

Informējam, ka šajā Privātuma politikā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav 

visaptverošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma 

politikā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei. 

ABAVA apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem: 

• saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu (Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 

ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – 

Regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts); 

• datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai 

pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) 

apakšpunkts); 

• apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz ABAVA attiecināmu juridisku pienākumu 

(Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts); 

• apstrāde ir vajadzīga ABAVA, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai 

(Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).  

 

Personas datu saņēmēji 

No ABAVA personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību 

aktos noteiktā kārtībā. 

 

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos 

gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to 

darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni. 

Personas datu glabāšanas ilgums 

ABAVA glabā un apstrādā fizisko personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem 

kritērijiem: 

• tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums; 

• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ABAVA vai Klients var realizēt 

savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt, vai vest prasību tiesā); 

• kamēr kādai pastāv juridisks pienākums datus glabāt; 

• kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv 

cits datu apstrādes likumīgs pamats;  

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, fiziskās personas dati tiek dzēsti. 

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības 

• Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus ABAVA par datu subjektu 

apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties 

ABAVA un iegūt informāciju; 
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• Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret 

personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to 

dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem; 

• ABAVA veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu 

identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā 

ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru 

datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; 

• Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas 

par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie ABAVA. Sūdzības par personas 

datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei 

– Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050). 

 
Profilēšana 

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu 

Jūs. ABAVA to nedara. 

 

Citi noteikumi  

ABAVA mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir 

savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko ABAVA nenes atbildību.  

ABAVA ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā 

aktuālo versiju ievietojot ABAVA mājaslapā. 


