
Piemēram, darbinieks ir devis piekrišanu kopā ar citiem kolēģiem piedalīties
struktūrvienības WhatsApp grupā nolūkā operatīvi apmainīties ar darbam
nepieciešamo informāciju, izmantojot privāto tālruni. Darbinieks jebkurā brīdī šo
piekrišanu var atsaukt, pametot WhatsApp grupu. 

Piemēram, amata kandidātam pirms darba līguma noslēgšanas ir nepieciešams par
sevi iesniegt darba devējam personu identificējošus datus un dzīvesvietas adresi, bet
pēc darba līguma noslēgšanas nepieciešams iesniegt datus par bankas konta numuru,
lai darba devējs uz to pārskaitītu darba samaksu.

Piemēram, darba devējam ir juridisks pienākums Valsts ieņēmumu dienestam nosūtīt
personas datus par personām, ar kurām noslēgts darba līgums, un iesniegt datus par
darbiniekiem izmaksāto darba samaksu.

Piemēram, videonovērošana tiek veikta, lai aizsargātu īpašumu.

Piemēram, videonovērošanas datu apstrādi veic epidēmiju un to izplatīšanās
monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās, lai identificētu noteiktas
personas.

Piemēram, Rīgas satiksme ir piešķirtas oficiālās pilnvaras piešķirt braukšanas maksas
atvieglojumus.

DATU APSTRĀDES LIKUMĪGUMS

Tiesiskais pamats jeb likumīgums - datu apstrāde ir likumīga, ja ir
vismaz viens juridiskais pamats saskaņā ar Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6. pantu. 
Juridiskie pamati īpašu kategoriju jeb sensitīvo personas datu apstrādei ir noteikti Vispārīgās
datu aizsardzības regulas 9.pantā. Datus par sodāmību Rīgas satiksme neapstrādā.

SVARĪGI! Vienmēr pievērsiet uzmanību, kāds ir datu apstrādes juridiskais pamats,
jo no tā būs atkarīgas Jūsu kā datu subjekta tiesības. Par jebkuru datu apstrādi
pirms datu vākšanas un datu apstrādes laikā Jums ir tiesības būt informētam,
kāds ir tās juridiskais pamats.

PIEKRIŠANA
Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei
vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Piekrišana ir likumīga, ja tā dota ar skaidri apstiprinošu darbību, kas nozīmē brīvi sniegtu,
konkrētu, apzinātu un viennozīmīgu norādi. Klusēšana, iepriekš atzīmēti laukumi vai
atturēšanās no darbības nav uzskatāma par piekrišanu. Ja apstrādei ir vairāki nolūki, piekrišana
ir dodama visiem nolūkiem. 

LĪGUMA IZPILDE
Apstrāde tiek veikta līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu
subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta

pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

JURIDISKO PIENĀKUMU IZPILDE
Datu pārzinis izpilda uz to attiecināmu juridisku pienākumu, kas
noteikts Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktos. 

 LEĢITĪMĀS INTERESES
Apstrāde tiek veikta datu pārziņa vai trešās personas leģitīmo

interešu ievērošanai.

VITĀLAS INTERESES 
Apstrāde tiek veikta, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas
personas vitālas intereses. 

 SABIEDRĪBAS INTERESES VAI OFICIĀLAS PILNVARAS
Apstrāde tiek veikta, lai izpildītu Eiropas Savienības vai Latvijas

Republikas tiesību aktos noteiktu uzdevumu, ko veic sabiedrības
interesēs vai lai datu pārzinis īstenotu likumīgi piešķirtās oficiālās

pilnvaras.

Datu pārzinis: Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs: 40003619950, juridiskā un biroja
adrese norādīta mājaslapā: www.rigassatiksme.lv sadaļā “Kontakti”. 
Datu pārziņa kontaktinformācija: tālrunis: +37167104800, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv, mājaslapa:
www.rigassatiksme.lv. Infografika sagatavota atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārredzamības
principam, nodrošinot skaidri saprotamu informāciju ar vizualizāciju.

27.09.2022.

Datu pārzinis leģitīmās intereses norāda privātuma politikā vai paziņojumā datu subjektiem. 


