AMATA KANDIDĀTU PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI
Personāla atlases procesa ietvaros RISEBA vāc un apstrādā amata kandidātu personas datus. Ja Jūs
nepiekrītat tam, ka Jūsu dati tiks apstrādāti saskaņā ar šiem noteikumiem, lūdzam nepieteikties
izsludinātajam amatam.

Personas datu pārzinis
SIA “Biznesa, mākslu un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” (reģ.Nr. 40003090010), Rīga, Meža iela 3.
Kādus datus mēs apstrādājam
Iegūtie kandidātu personas dati iekļauj:
• Vārds, uzvārds, pilsēta, kurā kandidāts dzīvo, kontaktinformācija (e-pasta adrese un telefona
numurs)
• Informācija par kandidāta kvalifikācijām, prasmēm, pieredzi un nodarbinātības vēsturi.
Personas datu iegūšanas avoti
Visa personāla atlases procesa laikā personu personas dati tiek vākti no šādiem avotiem:
•
•
•
•
•

pieteikums un dzīves gaitas apraksts (“CV”), kas ir atsūtīti uz RISEBA e-pastu, kas norādīts darba
sludinājumā;
pieteikums un CV, kas ir atsūtīti uz publiski pieejamu RISEBA e-pastu;
intervijas vai citi novērtēšanas veidi;
no trešajām personām, piemēram, personas paziņu sniegtie ieteikumi;
no trešajām personām, piemēram, bijušo personas darba devēju sniegtās atsauksmes (RISEBA
iegūs informāciju no trešajām personām tikai pēc tam, kad būs iesniegts darba piedāvājums
pretendentam un pretendents par to būs informēts).

Apstrādes juridiskais pamats
Kandidātu personas datu apstrādes juridiskais pamats - RISEBA leģitīmās intereses. Kandidātu
personas datu apstrādei ir izšķiroša nozīme personāla atlases procesā, kā arī kandidāta piemērotības
izvērtēšanai un apstiprināšanai vakantajā amatā.
Apstrādes mērķis
Kandidātu personas datu apstrādes mērķis ir kandidāta piemērotības vakantajam amatam
izvērtēšana. Turklāt, kandidātu personas dati var tikt apstrādāti, lai atbildētu uz juridiskā rakstura
pretenzijām un aizstāvētu savas tiesības.
Kur mēs glabājam kandidātu datus
RISEBA personas datus glabā vadības sistēmā, e-pastā un / vai papīra formā. RISEBA seko un ievieš
jaunākās tendences datu digitalizācijā un tāpēc apstrādā personas datus papīra formā tikai gadījumos,
kad šādā veidā tiek nodrošināta ērtāka datu apstrāde.
Kandidātu personas datu glabāšanas termiņš

Ja kandidāts nav pieņemts darbā, RISEBA glabā kandidātu personas datus un izdzēš tā iesniegtos
dokumentus 2 mēneša laikā pēc darba sludinājumā noteiktā pieteikšanās termiņa beigām vai 3
mēnešu laikā pēc kandidāta pieteikuma saņemšanas, kas iesniegts laikā, kad neviens vēlamais amats
nav izsludināts kā vakantais. Šāds glabāšanas termiņš ir nepieciešams, lai realizētu RISEBA tiesības
kandidātu pretenzijas iesniegšanas gadījumā. Pēc minēto termiņu izbeigšanos, kandidāta personas
datus neatgriezieniski izdzēš no visām sistēmām, bet papīra dokumentus sasmalcina.
Izvēlētā kandidāta personas datus izmanto darba līguma sagatavošanai un apstrādā tos
nodarbinātības laikā.
Piekļuves tiesības
Piekļuves tiesības tiek piešķirtas personāla nodaļas darbiniekiem un attiecīgās nodaļas tiešajiem
vadītājiem.
Personas datu nodošana trešajām personām
Kandidātu datus RISEBA var nodot apstrādei trešajām personām, kas palīdz veikt kandidātu atlasi vai
sniedz ar to saistītus pakalpojumus. Šādas trešās personas var apstrādāt kandidātu personas datus
tikai saskaņā ar RISEBA norādījumiem, kas izriet no starp pusēm noslēgtā līguma, un nevar tos
izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez RISEBA piekrišanas. RISEBA sadarbojas tikai
ar tādām trešajām personām, kas nodrošina drošu personas datu apstrādi un datu aizsardzību
atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
Kā RISEBA aizsargā personas datus
RISEBA uzņemas ievērot visas ar datu aizsardzību saistītas normatīvo aktu prasības, tajā skaitā 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).
RISEBA apliecina, ka tā veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus,
ieskaitot pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek nejauši vai nelikumīgi
iznīcināti, nozaudēti, bojāti vai pārveidoti, izpausti vai ir nodrošināta neatļauta trešo personu piekļuve
tiem un to ļaunprātīga izmantošana, kas ir pretrunā ar datu aizsardzības tiesību aktiem.
Kandidātu tiesības
Kandidātam kā datu subjektam ir sekojošās tiesības:
• piekļūt un iegūt RISEBA apstrādāto datu kopijas;
• pieprasīt RISEBA mainīt, precizēt vai labot kļūdainus vai nepilnīgus datus;
• pieprasīt RISEBA dzēst vai pārtraukt personas datu apstrādi, ja dati vairs nav nepieciešami apstrādes
mērķiem;
• atsaukt doto piekrišanu apstrādei;
• pārcelt datus pie cita datu pārziņa;
• iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja tiek atklāts, ka RISEBA pārkāpj likumā noteiktās prasības.
Jautājumu, iesniegumu un sūdzību izskatīšana

RISEBA bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 1 mēneša laikā pēc Jūsu pieprasījuma
saņemšanas informēs Jūs par darbību, kas pēc Jūsu pieprasījuma veikta saskaņā ar likuma prasībām.
Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā
pieprasījumu sarežģītību un skaitu.
RISEBA informēs Jūs par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem 1 mēneša laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas. Ja Jūs iesniegsiet pieprasījumu elektroniskā formā, RISEBA sniegs atbildi
elektroniskā formā, izņemot, ja Jūs pieprasīsiet citādi.
Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu
identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.
Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, sūtot epastu RISEBA datu aizsardzības
speciālistam uz: dpo@riseba.lv.
Ja Jūs uzskatāt, ka RISEBA pārkāpj Jūsu likumā noteiktās tiesības, Jūs varat iesniegt sūdzību datu valsts
inspekcijā, kas atrodas pēc adreses: Blaumaņa ielā 14, Rīga, tālr. 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

