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PERSONĀLA ATLASES PRIVĀTUMA POLITIKA  
(informācija par personas datu apstrādi) 

 
 

Akciju sabiedrība “WESS”, reģistrācijas Nr. 40003056294, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 125, 
Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 (turpmāk – uzņēmums) ir 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 
un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR). 

Atlasot darbiniekus, uzņēmums apkopo personas datus, ko Jūs kā darba kandidāts sniedzat mums 
darbinieku atlases procesā.  

Jūsu personas dati - Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija, dzimšanas datums, informācija par 
izglītību un profesionālo pieredzi, valodas zināšanas, prasmes un iemaņas, atsauksmes un cita 
informācija par Jums, ko uzskatāt, ko nepieciešams mums zināt. 

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

Jūsu personas dati var tikt iegūti no Jūsu iesūtītā CV, pieteikuma, /pavada vai motivācijas vēstules, 
saņemtajām rekomendācijām, darba intervijām, kā arī no citiem avotiem (piemēram, publiskajām 
datubāzēm un sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām). Atkarībā no amata specifikas var tikt ievākta 
informācija, piemēram, par Jūsu nesodāmību, veselības stāvokli, Jūsu un Jūsu ģimenes locekļu 
saistību ar konkurentu uzņēmumiem. 

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

Ja Jūs esat iepriekš strādājis vai bijis praksē mūsu uzņēmumā, tad mēs iegūsim atsauksmes arī no 
mūsu darbiniekiem, kuri iepriekš ir strādājuši un/vai sadarbojušies ar Jums.  

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 brīvajam amatam; 
✓ lai sazinātos ar Jums (piemēram, lai informētu par mūsu pieņemto lēmumu vai piedāvātu citas 

atbilstošas darba iespējas); 
✓ savu likumisko interešu aizsardzībai (piemēram, lai sniegtu paskaidrojumus / celtu iebildumus 

tiesas prāvās vai citos strīdu risināšanas procesos, revīzijās vai saistībā ar valsts iestāžu 
pieprasījumiem gadījumos, ja rodas šādas situācijas). 

 

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu dota piekrišana (kas nosūtot savu CV un 
motivācijas vēstuli uzskatāma par sniegtu), pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas un mūsu 
uzņēmuma likumiskās intereses. 
Mūsu uzņēmuma likumiskās intereses ir atbilstības nodrošināšana un uzņēmuma darbības 
nodrošināšana.  

Informējam, ka mēs izmantojam  neatkarīgus pakalpojumu sniedzējus, kas sniedz mūsu 
uzņēmumam tādus pakalpojumus, kā piemēram, informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumus, e-pasta 
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piegādes pakalpojumus un citus līdzīgus pakalpojumus. Jūsu personas dati tiks izpausti arī personai, 
ar kuru mēs sazināsimies saskaņā ar Jūsu dotiem norādījumiem (piemēram, Jūsu iepriekšējam 
darba devējam, lai saņemtu atsauksmes par Jums). 

Jūsu personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm. 

 Ar Jūsu piekrišanu mēs varam nodot Jūsu personas datus citiem WESS grupas uzņēmumiem 
(izvērtējot Jūsu potenciālu), lai iekļautu Jūs darbinieku atlasē citos mūsu grupas uzņēmumu 
pieejamo amatu ieņemšanai. 

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem, bet 
ne ilgāk kā 6 (seši) mēneši pēc brīvā amata, uz kuru Jūs kandidējāt, aizņemšanas.  

Jūs varat sniegt rakstveida piekrišanu Jūsu personas datu ilgākai glabāšanai, lai sazinātos ar Jums 
gadījumos, ja uzņēmumā būtu pieejamas citas brīvas vakances. Bez Jūsu skaidri dotas piekrišanas 
mēs neglabāsim Jūsu personas datus ilgāk, kā šeit norādīts.  

Gadījumā, ja tiks ierosināta tiesvedība, Jūsu personas datus mēs uzglabāsim līdz tās beigām, 
ieskaitot arī pārsūdzībai paredzēto laiku. 

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. 

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, apstrādes 
ierobežojumu noteikšanu, kā arī pieprasīt veikt citas darbības ar Jūsu personas datiem saskaņā ar 
VDAR, nosūtot mums attiecīgu pieprasījumu: 

1) rakstveida formā klātienē mūsu birojā (personāldaļā) Kārļa Ulmaņa gatvē 125,  Mārupē, Mārupes 
novadā uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte); 

2) elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu nosūtot pieprasījumu uz e-pastu 
personals@wess.lv.   
 
Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai 
nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti 
nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši 
norādītajām prasībām, piemēram, bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu 
subjekta pieprasījumi. 

 

    Attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.  
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