
 
PAZIŅOJUMS 

Par personas datu apstr ādes aspektiem un saglab āšanu person āla atlases proces ā 
 

“Mūsa Motors R īga” SIA , reģ. Nr. 40003161493, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004, 
Latvija, tālr. Nr. +371 67066111, e-pasta adrese: mmr@mmg.lv, (turpmāk – Sabiedrība), informē Jūs par 
personas datu apstrādi personāla atlases procesā: 
 
1. Personas dati  
Visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu iesniegtajā CV, kā arī, iegūtā informācija no personām, kas ir 
sniegušas atsauksmes par Jums un Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis/-usi sazināties ar attiecīgajām 
personām. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts/-a uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā 
informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem. 
 
2. Personas datu apstr ādes m ērķis jeb nol ūks  
Sabiedrības personāla atlasei un savu leģitīmo interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla 
atlasi. 
 
3. Datu apstr ādes tiesiskais pamats  
3.1. Jums ir brīva izvēle piedalīties konkursā uz izsludināto vakanci (datu apstrādes tiesiskais pamats - Jūsu 
piekrišana). 
3.2. Saņemot Jūsu pieteikumu, Sabiedrībai rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, 
izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar 
pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā 
informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi. 
 
4. Personas datu sa ņēmēji   
Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un 
apstrādātā informācija var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām institūcijām, kā arī tiesai. 
 
5. Glabāšana 
5.1. Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai, sniedzot papildus 
informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc konkrētā atlases 
procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu Sabiedrība leģitīmās intereses. Sabiedrība, ievērojot datu 
minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju. 
5.2. Gadījumā, ja Sabiedrība saņem sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā 
apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un galīgā tiesas sprieduma spēkā 
stāšanās brīdim. 
 
6. Datu subjekta (kandid āta) ties ības 
6.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu 
datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un datu labošanu. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties 
uzraudzības iestādē̄ (www.dvi.lv) ar sūdzību par Sabiedrības rīcību, ja tā pārkāpj Jūsu kā datu subjekta 
tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību. 
6.3. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana un Sabiedrības leģitīmās 
intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu. 


