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Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā - AS „LPB Bank” (turpmāk tekstā - Banka) veic 

kandidātu, praktikantu un citiem personāla atlasē iesaistītiem datu subjektiem 

(turpmāk tekstā – Kandidāti), kuru dati var nonākt Bankas rīcībā, personas datu 

apstrādi.  

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju personām, kas vēlas pretendēt uz Bankas 

izsludinātajiem vakantajiem amatiem, kā arī tām personām, kuru datus Bankai ir 

nodevuši Kandidāti (piemēram, atsauksmju/rekomendāciju sniedzēju dati), iepazīties 

ar Bankas personas datu apstrādes noteikumiem. 

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Kandidātam vispārīgu informāciju par Bankas veiktām 

personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka arī citos 

Bankas dokumentos (piemēram,  Personas datu apstrādes politika, Cookies 

izmantošana mājas lapā) var būt sniegta papildus informācija par personas datu 

apstrādi. 

Pārzinis - Banka, reģistrācijas Nr.50103189561, juridiskā adrese: Brīvības iela 54, Rīga, 

LV-1011, tālrunis (+371) 6 777 2 999, e-pasts: info@lpb.lv, mājas lapa: www.lpb.lv. 

 

1. Personas dati 

Visa informācija, kas ir iekļauta Kandidāta sniegtajā informācijā, piesakoties vakantā 

amata konkursam, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, darba un studiju/mācību 

gaitas, valodu zināšanas, papildu zināšanas/prasmes, tālruņa numurs, e-pasta adrese, 

skype lietotājvārds, fotogrāfija vai cita Kandidāta identificējoša informācija, kā arī 

iegūtā informācija no trešajām personām, kas saņemta, lai pārliecinātos par Kandidāta 

atbilstību amatam Kredītiestāžu likuma 34.5 pantā paredzētajā kārtībā un noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 

jomā strādājošajiem atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 10.1 pantam. 

 

2. Kandidāta personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats 

2.1. Jebkuri Bankai iesniegtie Kandidāta personas dati tiek apstrādāti personāla 

atlasei un atbilstoši vakantā amata sludinājumā norādītajiem mērķiem - izvērtēt 

Kandidāta, piemērotību konkrētam amatam, kā arī saziņai ar Kandidātu saskaņā 

ar spēkā esošo tiesisko regulējumu personas datu aizsardzības jomā. 

Kandidātam brīva izvēle piedalīties Bankas izsludinātajā amata konkursā. 

Kandidāta pieteikums vakantajam amata konkursam tiks uzskatīts par piekrišanu 

personas datu apstrādei. Kandidāts netiks izskatīts, ja izvēlēsies nesniegt savus 

personas datus. Kandidāts tiesību aktos noteiktajā kārtībā atbild par iesniegto 

dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību.  

2.2. Kandidāta datu apstrādes tiesiskais pamats ir: 

2.2.1. piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta “a” 

apakšpunkts) – attiecībā uz sniegtajiem personas datiem (piemēram, 

CV un citi); 

https://lpb.lv/wp-content/uploads/2021/07/personas-datu-apstrades-politika_v6_lv.pdf
https://lpb.lv/cookies/
https://lpb.lv/cookies/
http://www.lpb.lv/


2.2.2. juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6.panta 1. punkta “c” apakšpunkts) – atsevišķos gadījumos uz 

atsevišķiem datu veidiem, kad normatīvie akti nosaka obligātās prasības 

konkrētam amatam (piemēram, attiecībā uz Kredītiestāžu likuma 34.5 

pantā un  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanas likums likuma 10.1 pantā 

noteikto prasību izpildi). 

 

 

3. Piekļuve personas datiem un personas datu ieguves avoti 

 

3.1. Visi Kandidātu iesniegtie personas dati būs pieejami tikai konkursa ietvaros 

atbildīgajiem darbiniekiem atbilstoši viņu darba pienākumos norādītajam, 

ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās 

prasības. 

3.2. Ja tiks saņemtas sūdzības par atlases procesu, vai tiek saņemts pamatots 

pieprasījums ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tam 

nepieciešamajā apjomā, atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija 

var tikt nodota tiesībaizsardzības vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.  

3.3. Dati var tikt iegūti no trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus (piemēram, 

Sodu reģistru un citus reģistrus). 

 

 

4. Vai Kandidāta personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) 

vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm? 

Banka nenodod personas datus ārpus Bankas, tajā skaitā uz valstīm, kas atrodas ārpus 

Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. 

 

5. Personas datu uzglabāšana, apstrāde un dzēšana 

 

5.1. Kandidāta personas datus Banka uzglabā atbilstoši Kandidāta personas 

datu iesniegtajai formai - digitālā formā. Banka, ievērojot datu 

minimizācijas principu, pēc tiesiskās intereses sasniegšanas (noslēdzoties 

konkursam) apņemas dzēst attiecīgo informāciju (ja vien Kandidāts nav jau 

iepriekš atsaucis savu piekrišanu un dati ir dzēsti vēl līdz konkursa 

noslēgumam).  

5.2. Ja Kandidāts pēc personāla atlases tiek pieņemts darbā, personāla atlases 

procesā iegūtā informācija tiek glabāta kopā ar nodarbinātā informāciju 

(personas lietu) attiecīgi tai noteiktajam glabāšanas termiņam. 

5.3. Banka, pamatojoties uz iesniegtajiem personas datiem, kas iegūti personāla 

atlases procesā, nepieņem automatizētus lēmumus un neveic profilēšanu.  

 

 

6. Kandidāta ka datu subjekta tiesību realizācijas kārtība 

 

6.1. Kandidātam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi: 



6.1.1. saņemt informāciju, vai Banka veic (vai neveic) datu subjekta personas 

datu apstrādi, ja veic, tad arī piekļūt saviem datiem;   

6.1.2. atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu savu personas datu apstrādei. Tomēr, 

piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura veikta 

pirms piekrišanas atsaukuma;  

6.1.3.  pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepareizi;  

6.1.4. pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja dati tiek apstrādāti tikai uz datu 

subjekta piekrišanas pamata un piekrišana pieprasīšanas brīdi tiek atsaukta;  

6.1.5.  pieprasīt visu pieejamo informāciju par datu avotu, ja personas dati 

netiek iegūti no datu subjekta;  

6.1.6. tiesības iesniegt sūdzību, ja datu subjekts uzskata, ka Bankas veiktā viņa 

personas datu apstrāde neatbilst VDAR prasībām, Datu valsts inspekcijai, kas 

atrodas Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv, tālruņa numurs 

+371 67 22 31 31. 

6.2. Datu subjektam, lai īstenotu kādu no 6.1. – 6.5. punktā minētajām tiesībām, ir 

jāiesniedz rakstisks pieprasījums Bankai vienā no šādiem veidiem: 

6.2.1. klātienē Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 54, Rīgā un jāuzrāda 

personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);  

6.2.2. elektroniski nosūtot e-pastu, kas parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu, uz datuaizsardziba@lpb.lv. 

6.3. Informējam, ka Banka izskata un sniedz atbildi uz datu subjekta pieprasījumu ne 

vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, Bankai ir tiesības 

pagarināt atbildes sniegšanas termiņu vēl par diviem mēnešiem, ņemot vērā 

pieprasījumu sarežģītību un skaitu. 

 

7. Kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos  

Bankā ir iecelts personas datu aizsardzības speciālists, kas uzrauga Bankas kā pārziņa 

veiktās personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko 

personu datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Pie personas datu 

aizsardzības speciālista var vērsties ar jautājumiem, pieprasījumiem un sūdzībām par 

Bankas veikto personas datu apstrādi. Saziņai ar personas datu aizsardzības speciālistu 

e-pasts: datuaizsardziba@lpb.lv vai rakstot vēstuli un nosūtot to pa pastu uz Brīvības 

iela 54, Rīga, LV-1011, ar norādi – AS “LPB Bank” personas datu aizsardzības 

speciālistam. Lai iesniegtu sūdzību par personu datu apstrādi, jāievēro Bankas 

Vispārējos darījumu noteikumos noteikto Pretenziju, strīdu, sūdzību un to atsaukumu 

izskatīšanas kārtību. 

https://lpb.lv/wp-content/uploads/2021/07/vdn-lv_28.12.2017..pdf
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