PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības
Būvspeciālistu Sertifikācijas Centrs (LSGŪTIS BS SC)
1. Datu pārzinis
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu
Sertifikācijas Centrs (LSGŪTIS BS SC) juridiskajā adresē: biedrība “Latvijas Siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”: LSGŪTIS BS SC–Stirnu iela 34,
Rīga, LV-1084, vienotais reģ. Nr. 40008003039.
Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar LSGŪTIS
BS SC, rakstot uz elektroniskā pasta adresi sertifikacija@lsgutis.lv vai iesniedzot
attiecīgu iesniegumu LSGŪTIS BS SC.
2. Kādi dati tiek apstrādāti?
LSGŪTIS BS SC pildot tai noteiktās funkcijas, apstrādā dažādus fizisko personu
datus, kas ļauj viņas identificēt, piemēram, informāciju par vārdu, uzvārdu,
personas kodu, dzimšanas datiem, adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numuru,
elektroniskā pasta adresi, dzīvesvietas adresi), darba vietu, izglītību, darba
pieredzi, un cita normatīvajos aktos noteiktā informācija.
3. Kādos nolūkos un uz kāda pamata tiek apstrādāti personas dati?
LSGŪTIS BS SC veic datu apstrādi, lai ievērotu standarta LVS EN ISO/IEC
17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas
institūcijām” prasības, kā arī Valsts pārvaldes likuma V nodaļu un noslēgtā
deleģēšanas līguma Nr.1-8-3 no 15.04.2015. ar LR Ekonomikas ministriju par valsts
pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanu (kas sevī iekļauj sertificēšanas institūcijas
pienākumus, kas ir noteikti 2018.gada 20.martā Ministru Kabineta noteikumos Nr.
169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses
uzraudzības noteikumi”, un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Fiziskās personas datiem tiek piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, un tos var
apstrādāt, izmantot, un nodot attiecīgajām institūcijām, LSGŪTIS BS SC darbinieki
un eksperti, kuriem šī informācija ir nepieciešama, valsts deleģēto funkciju
veikšanai būvniecības speciālistu sertificēšanas jomā. LSGŪTIS BS SC īstenotie
tehniskie un organizatoriskie pasākumi nodrošina drošu saņemto datu glabāšanu
un konfidencialitāti, novēršot informācijas nesankcionētu nokļūšanu trešo
personu rīcībā.

LSGŪTIS BS SC izmanto fiziskās personas datus, lai:
-

piešķirtu, anulētu un veiktu būvprakses sertifikātu uzraudzību;

-

piešķirtu un uzturētu energoauditoru sertifikātus;

-

atestētu būvniecības nozaru speciālistus Latvijā;

-

novērtētu būvniecības speciālistu profesionālo kompetenci un uzraudzītu
patstāvīgo praksi;

-

sertificētu neatkarīgos ekspertus ēku energoefektivitātes jomā;

-

veiktu būvniecības speciālistu uzskaiti;

-

piesaistītu ekspertus atbilstības novērtēšanas un sūdzību izskatīšanas
procesos.

4. Kādām personām var tikt nodoti Jūsu dati?
Lai kvalitatīvi un likumīgi pildītu valsts deleģētās funkcijas sertificēšanas jomā un
citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas dati tiek nodoti LSGŪTIS BS SC
personālam un pieaicinātajiem kompetentajiem ekspertiem (atbilstoši kvalitāte
rokasgrāmatā apstiprinātai procedūrai). Piesaistītie eksperti ir kompetenti savā
jomā un ir apliecinājuši LSGŪTIS BS SC datu aizsardzības noteikumu ievērošanu.
Kā arī, lai pildītu deleģēšana līguma, “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas
un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumu”, u.c. normatīvajos aktos noteiktās
funkcijas un kritērijus LSGŪTIS BS SC apstrādā, ievada un ievāc noteiktus personas
datus Būvniecības Informācijas Sistēmā.
Kā arī, ierobežota apjoma informācija par Jums (elektroniskā pasta adrese,
dzīvesvietas adrese, telefona numurs), var tikt nodota citām, LSGŪTIS pakļautībā
esošām struktūrvienībām, lai pildītu to funkcijas. Piemēram, lai Konsultāciju centrs
varētu paziņot par profesionālās pilnveides semināriem, elektroniskā formātā
nosūtītu prezentācijas par noteikto tēmu, u.c. ar profesionālo pilnveidi saistīto
informāciju.
5. Personas datu glabāšanas periods
Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo apstrādes
nolūku sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc kā Jūsu personas dati
tiks dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas
periods.

6. Datu apstrādes process
Personas datu apstrāde LSGŪTIS BS SC notiek ievērojot šādus pamatprincipus:
-

godprātīga un likumīga datu apstrāde;
datu apstrāde tiek veikta atbilstoši paredzētajam mērķim un tikai saskaņā
ar to;
dati ir adekvāti (ne pārmērīgi);
dati ir precīzi;
dati netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams (datu apstrādes ilgums ir
saistīts ar noteiktu personas datu apstrādes mērķi);
dati tiek apstrādāti saskaņā ar datu subjekta tiesībām;
dati ir drošībā;
dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez
drošas adekvātas aizsardzības.

7. Datu subjekta tiesības
-

-

-

-

Uzdot jautājumus par to, kā LSGŪTIS BS SC administrē attiecīgās personas
datus. Lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz sertifikacija@lsgutis.lv;
Piekļuves un labošanas tiesības - personai ir tiesības piekļūt šiem datiem.
Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem LSGŪTIS BS SC ir pienākums sniegt
personai informāciju par izmantotajiem datiem, tie tiek sniegti bez maksas.
Pirms personas datu sniegšanas LSGŪTIS BS SC var prasīt personai
apliecināt savu identitāti un sniegt pietiekamu informāciju par personas
sadarbību ar Aģentūru, lai būtu iespējams, atrast konkrētās personas
datus.
Tiesības pieprasīt labot datus - ja LSGŪTIS BS SC rīcībā esošā informācija
par personu ir nepareiza, attiecīgajam datu subjektam ir tiesības prasīt
izlabot jebkādas neatbilstības viņas personas datos.
Tiesības iebilst pret apstrādi - personai ir tiesības iebilst pret LSGŪTIS BS SC
veikto personas datu apstrādi, ja LSGŪTIS BS SC vairs nav tiesības tos
izmantot.
Tiesības ierobežot datu apstrādi - lūgt piekļuvi personas datiem, tos labot
vai dzēst, ierobežot to apstrādi, kā arī - tiesības iebilst un tiesības uz datu
pārnesamību. Veicot datu apstrādi, pamatojoties uz personas piekrišanu,
attiecīgajai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.

8. Garantijas pret datu ļaunprātīgu izmantošanu
LSGŪTIS BS SC apstrādā Jūsu personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot
dažādus drošības pasākumus (piemēram, datu šifrēšanu un ugunsmūra
aizsardzību), ievērojot konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un
neatbilstošu izmantošanu, neatļautu atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī
nesankcionētu piekļuvi.

9. Tiesības iesniegt sūdzību
Ja datu subjektam ir kādas pretenzijas, iebildumi vai sūdzības saistībā ar LSGŪTIS
BS SC veikto personas datu apstrādi, tad datu subjekts vispirms var vērsties
LSGŪTIS BS SC. Ja šo strīdu nevar atrisināt LSGŪTIS BS SC ietvaros, tad datu
subjektam ir tiesības iesniegt iesniegumu vai sūdzību Datu valsts inspekcijā kā
uzraudzības iestādē datu apstrādes jomā.
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