INFORMĀCIJAS PAZIŅOJUMS
Ieraksts par apstrādes darbībām

Vispārējās datu aizsardzības regula (2016/679),
13., 14. un 30. pants
Izstrādes datums: 01.03.2018
Mēs varam jebkurā laikā atjaunināt vai pārskatīt šo informācijas paziņojumu / apstrādes darbību reģistru, norādot
jebkuru paziņojumu, kas jums var būt vajadzīgs saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūsu tiesības uz datu
pārnesamību un / vai apstrādes ierobežošanu, ja tāda ir, tiks piemērotas no 2018. gada 25. maija.
1. Kontrolieris / uzņēmums

2. Atbildīgā persona /
kontaktpersona

Orion Pharma pārstāvniecība Latvijā
Braslas 20 – 423,
Rīga, LV-1084
Tel. +371 20028332

Aleksandras Balbieris
Kubiliaus iela 6, Viļņa,
LT-08234, Lietuva
Tel. +37052769499
Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija:
e-pasts: privacy@orion.fi

3. Datu faila nosaukums

4. Personas datu apstrādes
mērķis / juridiskais pamats
personas datu apstrādei

Orion Pharma pārstāvniecības Latvijā darbā pieņemšanas datu fails
Personas datu apstrādes mērķis ir atvieglot Orion Corporation jauno darbinieku
un stažieru atlases procedūras darbību un nodrošināt iekšējo mobilitāti.
Orion Corporation savā darbībā var izmantot ārējos pakalpojumus, un šajā
sakarā personas datus var pārsūtīt ārējam pakalpojumu sniedzējam. Personas
dati tiek pārsūtīti, lai iegūtu ārpakalpojumus, piemēram, personāla atlases un
personāla novērtēšanas pakalpojumus.
Mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar trešajām personām, piemēram, tādām,
kas mums palīdz, veicot tehniskas darbības, piemēram, datu glabāšanu un
izvietošanu. Ja Orion Corporation vai visa vai jebkura mūsu produktu,
pakalpojumu vai aktīvu daļas īpašumtiesības mainās, mēs varam nodot jūsu
personas datus jebkuram jaunam īpašniekam vai tiesību pārņēmējam.
Personas datu apstrāde pamatojas uz datu subjekta piekrišanu (ES Vispārējās
datu aizsardzības regulas 6.1.a pants)

5. Datu faila saturs

Datu fails var saturēt informāciju par šādām grupām, ja šādu datu apstrāde ir
nepieciešama:
- personas pamatinformācija (vārds, dzimšanas datums,
kontaktinformācija)
- intervijas informācija
- video intervijas
- informācija, kas saistīta ar darba meklēšanu (piemēram, informācija par
mācībām, darba pieredzi, valodas prasmēm);
- darba pieteikums, CV un cita iespējamā informācija un pielikumi, ko
iesniedzis pieteikuma iesniedzējs
- informācija par personīgo un piemērotības novērtēšanu
- informācija par drošības pārbaudi (ar pieteikuma iesniedzēja atsevišķu
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piekrišanu);
pieteikuma procesā norādītā informācija

6. Informācijas avots

Personas datus, kurus apstrādā, galvenokārt piegādā kandidāts darbā pieņemšanas
procesā. Darba meklēšanas nolūkā nepieciešamo informāciju var iegūt no citiem
avotiem ar pieteikuma iesniedzēja piekrišanu. Informācija par drošības pārbaudi
ir iegūta Somijas Drošības izlūkošanas dienestā. Informāciju var iegūt arī no
kontroliera regulārām darbībām.

7. Personas datu nodošana
un izpaušana ārpus ES un
EEZ

Personas dati netiks nodoti vai izpausti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ).

8. Personas datu
saglabāšanas periods

Kontrolieris saglabā personas datus ne ilgāk kā 2 gadus.
Kontrolieris izdzēš informāciju, ja uzglabāšanai vairs nav noteikts nolūks.

9. Principi, kā tiek
nodrošināts datu fails

A. Manuāls datu fails
Manuālie dati tiek glabāti zonā ar ierobežotu piekļuvi, kas atrodas bloķētā atmiņā
un ir pieejama tikai pilnvarotām personām.
B. Elektroniskā informācija
Datu faila aizsardzība izmanto tehnisko datu aizsardzību (vairāki drošības
mehānismi), un elektroniski glabātā informācija ir pieejama tikai pilnvarotām
personām, piekļuve ir pieejama ar paroli.

10. Piekļuves tiesības un
tiesības uz datu
pārnesamību

Pēc tam, kad iesniegti pietiekami daudz meklēšanas kritēriju, datu subjektam ir
tiesības piekļūt datiem par sevi personas datu failā vai paziņojumam, ka failā nav
šādu datu. Kontrolieris vienlaikus nodrošina datu subjektam informāciju par faila
datu avotiem, par failā izmantotajiem datiem un atklātajiem datiem.
Datu subjektam ir tiesības uz datu pārnesamību (ES Vispārējās datu aizsardzības
regulas 20. pants), t.i., tiesības saņemt personas datus, ko datu subjekts ir
iesniedzis datu apstrādātājam un ko apstrādā ar automatizētiem līdzekļiem
strukturētā un mašīnlasāmā formātā, kā arī tiesības pārsūtīt šos datus citam datu
apstrādātājam, ja apstrādes pamatā ir piekrišana vai līguma izpilde starp datu
apstrādātāju un datu subjektu.
Kā minēts iepriekš, datu subjekts, kurš vēlas piekļūt datiem par sevi, veic
pieprasījumu šajā sakarā kontrolierim ar personīgi parakstītu vai citādu
salīdzināmi pārbaudītu dokumentu.

11. Tiesības atsaukt
piekrišanu

Gadījumā, ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta
piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu.
Pieprasījums par piekrišanas atsaukšanu jāiesniedz personai, kura ir atbildīga par
datu failu, tam jābūt personīgi parakstītam vai citādi salīdzināmi pārbaudītam
dokumentam, kas jāuzrāda personas datu kontroliera pārstāvim, kas minēts šā
panta 2. sadaļā.

Piekrišanas atsaukšana negarantē personas datu apstrādi pirms šādas
atsaukšanas.
12. Izlabošana, apstrādes un Pārzinis pēc savas iniciatīvas vai pēc datu subjekta pieprasījuma bez nepamatotas
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dzēšanas ierobežojumi

kavēšanās labo, dzēš vai papildina personas datus, kas ir tā datu failā, ja tie ir
kļūdaini, nevajadzīgi, nepilnīgi vai novecojuši attiecībā uz apstrādes mērķi.
Datu subjektam ir tiesības no datu kontroliera iegūt apstrādes ierobežojumu, ja
datu subjekts ir apstrīdējis apstrādāto personas datu precizitāti, ja datu subjekts ir
apgalvojis, ka apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret dzēšanu no
personas datiem un ir pieprasījis ierobežot to izmantošanu; ja datu apstrādātājam
apstrādes nolūkos vairs nav vajadzīgi personas dati, bet datu subjekts tos
pieprasa, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskās prasības; vai, ja datu
subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar ES vispārējo datu aizsardzības regulu,
gaidot pārbaudi, vai personas datu apstrādātāja likumīgie pamati pārsniedz datu
subjekta pamatojumu. Ja apstrāde ir ierobežota, pamatojoties uz iepriekš
minētajiem iemesliem, datu apstrādātājs informē datu subjektu, kurš ir saņēmis
apstrādes ierobežojumu, pirms tiek atcelts apstrādes ierobežojums.
Ja datu kontrolieris atsakās no reģistrētās personas lūguma par kļūdas labošanu,
šim nolūkam izsniedz rakstisku apliecinājumu. Sertifikātā norāda arī atteikuma
iemeslus. Šajā gadījumā indivīds var vērsties ar šo jautājumu pie datu
aizsardzības tiesībsarga.
Datu kontrolieris paziņo par labojumiem saņēmējiem, kuriem šie dati ir atklāti, un
kļūdainu personas datu avotiem. Tomēr paziņošana nav pienākums, ja tas ir
neiespējami vai nepamatoti sarežģīti.
Pieprasījumi par iepriekšminētajiem datu subjekta tiesību izmantošanas veidiem
tiek veikti, sazinoties ar datu kontroliera pārstāvi, kas minēts 2. iedaļā.

