Privātuma politika atlases procesā
Pārzinis
Datu apstrādes pārzinis ir valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(vienotais reģistrācijas Nr. 40003028055, juridiskā adrese – Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta
“Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, tālrunis +37167207135, e-pasts: office@rigaairport.com, www.riga-airport.com).
Jebkuri personas dati, kas tiks iesniegti valsts akciju sabiedrībai “Starptautiskā lidosta
“Rīga”” (turpmāk – Lidosta), tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu
personu datu aizsardzības jomā un Lidostas iekšējām procedūrām.
Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats
Visi amata pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases
vajadzībām uz vakanto amatu vai atbilstoši darba sludinājumā norādītajiem mērķiem. Datu
apstrādes tiesiskais pamats ir pretendenta piekrišana iesniegt savus datus un piedalīties atlasē
uz vakanto amatu, un Lidostas leģitīmo interešu ievērošana.
Datu pieejamība
Visi amata pretendenta sniegtie dati būs pieejami tikai tiem atbildīgajiem darbiniekiem,
kuriem ir šādas piekļuves tiesības saskaņā ar amata aprakstu.
Lidosta nodod pretendentu personas datus trešajām personām tikai pēc viņu pamatota
pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tam nepieciešamajā apjomā, kā
arī ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Lidostas likumīgo interešu aizsardzībai.
Datu glabāšana
Pretendentu personas dati tiks uzglabāti 6 mēnešus pēc atlases procesa beigām.
Tiesības piekļūt datiem, tos labot un dzēst
Pretendentam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt piekļuvi saviem sniegtajiem datiem, lūgt tos
labot vai dzēst. Personas dati tiek dzēsti pēc 6 mēnešiem, kad beidzies atlases process,
izņemot gadījumus, kad Lidosta aizstāv savas likumiskās intereses. Šādā gadījumā personas
dati tiks dzēsti pēc likumisko interešu aizstāvības procesa beigām.
Gadījumā, ja pretendenta privātuma tiesības tiek pārkāptas, pretendentam ir tiesības iesniegt
sūdzību Lidostai vai uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
Datu drošība
Personas dati tiek apstrādāti, ņemot vērā datu konfidencialitātes un drošības prasības,
īstenojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus glabāšanas pasākumus.
Kontaktinformācija
Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu
apstrādi, lūgums iesnieguma formā sūtīt uz e-pastu: personas.dati@riga-airport.com vai
personīgi vēršoties Lidostas juridiskajā adresē.

