LMB SC un personu datu aizsardzība
Informējam, ka no 2018. gada 25. maija tiks piemērota jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR - Eiropas
Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679), kas būs saistoša visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri rīkojas ar
personu datiem. Personas datu aizsardzība ir viens no sertifikācijas institūcijas uzdevumiem, līdz ar to arī Latvijas
Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs (LMB SC) ir izstrādājis „Personas datu apstrādes principus”, iekļaujot
atsauci uz jaunajiem „Personas datu apstrādes principiem”, kas būs spēkā no 2018. gada 25. maija.
Jūsu privātums ir svarīgs arī mums
Lai nodrošinātu personu sertifikāciju, izsniegtu profesionālo darbību reglamentējošus sertifikātus un veiktu
sertificēto personu uzraudzibu LMB SC, apstrādā tās rīcībā esošos personas datus.
Rūpēties par personas datu drošību, ir mūsu pienākums. Mēs vēlamies, lai Jūs zinātu, kādus personas datus mēs
apstrādājam, kāpēc, kā mēs tos izmantojam un kādas izvēles un kontroles iespējas ir Jūsu rīcībā.
Personas datu apstrādes mērķis
LMB SC izmanto Jūsu datus, lai veiktu normatīvos noteiktos uzdevumus un funkcijas, spētu komunicēt ar valsts
un vietējo pašvaldību institūcijām, sertificētām personām un iesaistītām trešām personām, kā arī pilnveidotu
sertifikācijas institūcijas pakalpojumu kvalitāti, veicot klientu aptaujas un tirgus analīzes.
Jūsu dati pie mums ir drošībā.
LMB SC ir svarīgi aizsargāt Jūsu personas datus. Mēs pastāvīgi īstenojam atbilstošus tehniskos un
organizatoriskos pasākumus, lai novērstu jebkādu nesankcionētu piekļuvi datiem un nodrošinātu jūsu datu
drošību mūsu uzturētās sistēmās.
Sertifikācijas institūcijas pienākums ir ievērot un nodrošināt personu datu konfidencialitāti.
Jūsu dati ir Jūsu kontrolē. LMB SC aicina sekot saviem aktuālajiem datiem sertificēto personu reģistrā. Savus
personas datus varat rediģēt un mainīt par to elektroniski informējot LMB SC.

Personas datu apstrādes principi
Spēkā no 2018. gada 25. maija
Šajos Personas datu apstrādes principos, turpmāk tekstā – Principi, ir aprakstīta kārtība, kādā LMB SC apstrādā
personas datus.
Šie Principi ir piemērojami, ja persona ir kādā veidā saistīta ar LMB SC, tai skaitā, ja attiecības notikušas pirms šo
Principu spēkā stāšanās.
1. Definīcijas
Persona ir jebkura fiziska persona, kura ir iesniegusi dokumentus ar noteiktu mērķi, ieguvusi sertifikātu,
iesniegusi sūdzību veic sertifikācijas institūcijas uzdotus uzdevumus vai ir kādā citā veidā saistīta ar LMB SC.
Personas dati ir jebkura ar Personu tieši vai netieši saistīta informācija. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram,
Personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kontaktinformācija, vai līgums. LMB SC pārliecinās par datiem, kad
Persona sazinās ar sertifikācijas institūciju, nosūta e-pasta vēstules vai zvana. Personas dati ir arī no citiem
pieejamiem publiskajiem reģistriem (piemēram, Zemesgrāmatas vai Nekustamā īpašuma valts kadastra
informācijas sistēmas) iegūtie dati, ko izmanto LMB SC.
Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana,
piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.). LMB SC personu datu apstrādi veic tikai minimālajā
nepieciešamajā apmērā. Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes
darbības mērķim.
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LMB SC ir biedrības "Latvijas Mērnieku biedrība" (reģistrācijas Nr. 40008004744) struktūrvienība, kas veic
ģeodēzistu un mērnieku kompetences atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu. LMB SC ir juridiska persona, kas
saistīta ar Latvijas Mērnieku biedrību, kuras juridiskā adrese ir Latvijā, un kura rīkojas Personas datu pārziņa
statusā.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Šajos Principos ir aprakstīts, kā LMB SC vispārīgi veic Personas datu Apstrādi.
Sīkāka informācija par Personas datu Apstrādi var arī būt aprakstīta līgumos, citos ar pakalpojumiem saistītos
dokumentos un LMB SC interneta vietnē: www.sc.lmb.lv.
2.2. LMB SC piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Personas datu konfidencialitāti un īsteno
atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves,
pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
2.3. LMB SC Personas savu funkciju un uzdevumu izpildei vai datu Apstrādei var izmantot ekspertus –
apstiprinātus Personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos LMB SC veic nepieciešamos pasākumus, lai
nodrošinātu, ka šādi Personas datu apstrādātāji Personas datu Apstrādi veic saskaņā ar LMB SC norādēm un
atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
3. Personas datu kategorijas
Personas dati var tikt vākti no Personas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem
reģistriem vai trešajām pusēm.
Personas datu kategorijas, kuras LMB SC vāc un apstrādā, ir:
3.1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinošā dokumenta dati
(piemēram, pases kopija, ID karte), sertifikāta numurs.
3.2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
3.3. Darba vietas (uzņēmuma) dati, piemēram, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
3.4. Ar apdrošināšanas pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, apdrošinātās personas, trešās puses,
kurām nodarīts kaitējums.
3.5. Dati par attiecībām ar juridiskām personām, piemēram, dati, ko Persona ir iesniegusi vai saņēmusi
no publiskajiem reģistriem vai veicot darbības attiecīgās juridiskās personas vārdā.
3.6. Profesionālie dati, piemēram, izglītība vai profesionālā karjera, darbu atskaites, ar profesionālo
darbību saistīti fotoattēli.
3.7. Dati par uzticamību un izpēti, piemēram, trešajām pusēm radītie kaitējumi vai zaudējumi, dati, kas
LMB SC ļauj veikt klienta izpētes pasākumus saistībā ar neprofesionāli veiktiem darba pienākumiem.
3.8. Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas
izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, tiesām un zvērinātiem
tiesu izpildītājiem, Valsts kontroles, kompetentām valsts institūcijām.
3.9. Dati par Klienta nodokļu rezidenci, piemēram, ziņas par dzīvesvietas valsti.
3.10. Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Persona griežas LMB SC e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi.
3.11. Ar uzticētiem darba pienākumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, noslēgtie
un spēku zaudējušie līgumi vai vienošanās, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības,
apdrošināšanas pieredze.
3.12. Atbildes uz aptauju jautājumiem.
4. Personas datu Apstrādes mērķi un pamats
LMB SC primāri veic Personas datu Apstrādi:
4.1. Vispārīgai attiecību vadīšanai ar Personu, sertifikācijas institūcijas pienākumu un uzdevumu veikšanai, un
darbību administrēšanai, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus,
izmantojot ārējos vai iekšējos informācijas avotus un izpildītu juridisku pienākumu.
4.2. Riska novērtējumu veikšanai. Lai izpildītu piemērojamos normatīvos aktus saistībā ar riska novērtējumiem,
sniedzot profesionālos pakalpojumus, riska ierobežošanu, iekšējiem analīzēm.
4.3. Personas un/vai LMB SC interešu aizsardzībai. Lai aizsargātu Klienta un/vai LMB SC intereses. LMB SC
leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu negodprātīgu vai prettiesisku neprofesionālu darbību;
iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
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4.4. Papildu pakalpojumu sniegšanai, aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai. Lai veiktu Personas aptaujas,
tirgus analīzes, apkopotu statistiku.
4.5. Juridisko pienākumu izpildei un identitātes pārbaudei.
4.6. Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai.
5. Personas datu saņēmēji
Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:
6.1. Institūcijas (piemēram, tiesībsargājošajās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, Valsts kontrole, nodokļu
pārvaldes, uzraudzības iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes).
6.2. Eksperti vai citi LMB SC apstiprināti Personas datu apstrādātāji.
6.3. Citas personas, kuras ir saistītas ar LMB SC pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu
sniedzēji, u.c.
6. Glabāšanas periods
Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar LMB SC
leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par arhīvu,
civiltiesībām u.tml.) vai ar līgumu ar Personu.
7. Personai kā datu subjekta tiesības
Personai (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem
normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
7.1. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
7.2. Iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai
skaitā profilēšanu dalībai aptaujās.
7.3. Prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu,
ja Persona ir atsaukusi savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek
apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem
izrietošajiem pienākumiem.
7.4. Ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā,
kad LMB SC izvērtē, vai Personai ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
7.5. Saņemt informāciju, vai LMB SC apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
7.6. Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes
pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot
šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei.
7.8. Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Persona
uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem
normatīvajiem aktiem.
8. Kontaktinformācija
8.1. Persona var sazināties ar LMB SC saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu
subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.
8.2. LMB SC kontaktinformācija ir pieejama LMB SC tīmekļa vietnē www.sc.lmb.lv.
9. Principu spēkā esamība un grozījumi
9.1. Šie Principi Personai ir pieejami LMB SC www.sc.lmb.lv.
9.2. LMB SC ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos Principus saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem
aktiem, paziņojot Personai par attiecīgajiem grozījumiem LMB SC, LMB SC tīmekļa vietnē, pa pastu, pa e-pastu
vai citā veidā (piemēram, plašsaziņas līdzekļos).

Latvijas Mērnieku biedrības
Sertifikācijas centrs
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