
Privātuma politika  

Akciju sabiedrība “HansaMatrix” interneta vietnē www.hansamatrix.com  (turpmāk – Vietne) 

veic tādu personas datu apstrādi, kuri ir iegūti no datu subjekta1 – Vietnes lietotāja (turpmāk 

– Lietotājs un/vai datu subjekts), kā arī citos gadījumos nolūkā ko definējusi HansaMatrix 

izpildot pienākumus, kas izriet no likuma vai saņemot datu subjekta piekrišanu. 
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Privātuma politikas mērķis 
Privātuma politika paredzēta ar mērķi sniegt datu subjektam informāciju par nolūku kādā 

HansaMatrix veic Personas datu apstrādi, tās likumisko pamatu, apstrādes apjomu un 

termiņu, aizsardzības pasākumiem, un datu subjekta tiesībām saistībā ar personas datu 

apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekts sniedzis personas datus 

(Vietnē, papīra formātā, klātienē, vai telefoniski). 

 

Papildus informācija un/vai noteikumi par personas datu apstrādi var būt iekļauti līgumos, 

paziņojumos par konfidencialitāti un citos dokumentos.  

 
1 Datu subjekts-  visbiežāk Vietnes Lietotājs, HansaMatrix vakanču kandidāti, apmeklētāji, HansaMatrix organizēto 
pasākumu dalībnieki, juridisko personu (piemēram, HansaMatrix klientu, darījumu partneru, u.c.) darbinieki, 
amatpersonas, kontaktpersonas, pilnvarotās personas, patiesais labuma guvēji un jebkura cita identificēta vai 
identificējama fiziska persona, kuras Personas Datus Apstrādā HansaMatrix 

http://www.hansamatrix.com/


 

Datu pārzinis 2- Akciju sabiedrība “HansaMatrix”, reģistrācijas numurs 40003454390, 

juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV-5001 

Kontaktinformācija saziņai: Tālr. 65049089, e- pasts: dataprivacy@hansamatrix.com  

Atsevišķos gadījumos Datu pārzinis ir arī HansaMatrix meitas un saistītie uzņēmumi par ko 

datu subjekts tiek informēts katrā gadījumā atsevišķi. 

Datu pārzinis rūpējas par privātumu un personas datu aizsardzību, tostarp Lietotāju 

tiesībām uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk- Regula), un citiem personas datu apstrādi 

regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

 

Personas datu vākšana un apstrāde 
Lietotājam nav jāsniedz personas dati, lai izmantotu Vietni, tomēr personas dati, ko īpaši un 

brīvprātīgi sniedz Lietotājs, var tikt  ievākti, izmantojot Vietnē izmantotās sazināšanās 

formas (Kontaktu sadaļa).   

Izmantojot Vietni, netiek vākti un apstrādāti īpašas kategorijas personas dati 

(sensitīvie personas dati) 

Personas dati var tikt ievākti no citiem resursiem, kā piemēram publiskiem reģistriem 

(ur.gov.lv, lursoft.lv u.c.), lai pārbaudītu vai aktualizētu informāciju ar darījuma partneriem, 

to pārstāvjiem, pirms līguma noslēgšanas un/vai noslēgtu līgumu ietvaros, kā arī 

normatīvajos aktos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanu (turpmāk – NILLTPFN)  un starptautisko sankciju ievērošanu 

paredzētajām prasībām, piemēram, lai noskaidrotu reģistrēto pārstāvju datus, patiesā 

labuma guvēja datus,  un citu informāciju. 

Personas datu apstrāde, kad Lietotājs nosūtījis informāciju HansaMatrix, izmantojot Vietnē 

norādīto kontaktinformāciju un/vai formas (piemēram, lai pieteiktos uz vakancēm, izteiktu 

piedāvājumus, reģistrētos dalībai sapulcēm, pieteiktos apmeklējumam, u.c.) notiek atbilstoši 

informācijas sniegšanas mērķim, un visbiežāk nepieciešama Lietotāja piekrišana personas 

datu apstrādei, ko apkopos attiecīgais personas Datu pārzinis saskaņā ar Regulu un citiem 

spēkā esošajiem personas datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

 
2 Datu Pārzinis-  persona, kuras rīcībā ir datu subjekta personas dati, kas iegūti, piemēram, apmeklējot Vietni, pirms 
līgumattiecību nodibināšanas, vai līgumattiecību laikā, vai datu subjektam iesniedzot iesniegumu vai apmeklējot 
HansaMatrix telpas, vai citos veidos saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

mailto:dataprivacy@hansamatrix.com


Personas datu apstrādes nolūki 
• Normatīvajos aktos noteikto pienākumu un prasību izpildei, tostarp saglabājamo 

datu nodrošināšanai, un informācijas sniegšanai valsts pārvaldes un 

tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, tiesu sistēmas iestādēm, amatpersonām. 

• Līgumu noslēgšanai un izpildei;  

• Informācijas apmaiņai un komunikācijas nodrošināšanai; 

• Darījuma partneru (Klientu/ Piegādātāju) rīcībspējas un tiesībspējas pārbaudei, 

tostarp, amatpersonu, patiesā labuma guvēju, pārstāvju identificēšanai;  

• Personāla atlases konkursa norises nodrošināšanai un HansaMatrix tiesisko 

interešu nodrošināšanai, ciktāl tās attiecas uz personāla atlasi; 

• HansaMatrix tiesību īstenošanai; 

• HansaMatrix atpazīstamības veicināšanai/ mārketinga aktivitātēm (piemēram, 

informācijas un piedāvājumu iesniegšanai, darījumu partneriem/darbiniekiem un to 

ģimenes locekļiem paredzēto pasākumu organizēšanai un to atspoguļošanai 

medijos un sociālajos tīklos; 

• Videonovērošanai attiecīgās HansaMatrix telpās un/vai teritorijās (noziedzīgu 

nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašumu aizsardzību, un/vai 

pierādījumu iegūšanai un saglabāšanai civiltiesisku strīdu gadījumā); 

• Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai; pierādījumu iegūšanai un 

saglabāšanai civiltiesisku strīdu gadījumā; iesniegumu/sūdzību un citu dokumentu 

izskatīšanai; citiem nolūkiem tiesiski pamatotos gadījumos. 

• HansaMatrix darbības, t.sk. administratīvās, grāmatvedības un arhīva funkcijas 

nodrošināšanai; 

• Klientu un Piegādātāju, kā arī Darbinieku aptauju veikšanai 

 

Jebkurā gadījumiem HansaMatrix apstrādā Personas Datus tikai tādā mērā cik 

nepieciešams attiecīgajā Personas Datu apstrādes nolūkā, un tādā kārtībā, kā to prasa un 

pieļauj saistošie normatīvie akti.  

Nav pieļaujama personas datu izmatošana citam nolūkam kā vien Privātuma politikā 

norādīts, tomēr, ja radīsies jauni apstrādes nolūki, HansaMatrix informēs datu subjektu par 

apstrādes tiesisko pamatu, vai lūgs datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei 

jaunajam nolūkam. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 
 

Līguma noslēgšanai un izpildei – Personas Datu Apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu 

līguma noslēgšanu, pakalpojumu sniegšanu/preču pārdošanu, norēķinu procesu vai no 

noslēgtā līguma izrietošo jautājumu risināšanu, kā arī pasākumu veikšanai pirms līguma 

noslēgšanas;  

Juridiskā pienākuma izpildei –ar normatīvajiem aktiem noteiktu pienākumu, piemēram, 

attiecībā uz administratīvajām, grāmatvedības, arhīva nodrošināšanas prasībām, 

normatīvajos aktos par NILLTPFN un starptautisko sankciju ievērošanu paredzētajām 



prasībām, kā arī, lai izpildītu tiesībsargājošo, uzraudzības u.c. iestāžu pieprasījumus 

normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un kārtībā; 

Lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgās intereses –piemēram, noziedzīgu nodarījumu 

novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, kā arī pierādījumu iegūšanai un 

saglabāšanai civiltiesisku strīdu gadījumā (videonovērošana), parādu piedziņai, zaudējumu 

novēršanai, HansaMatrix, HansaMatrix klientu, darījumu partneru tiesību un interešu 

aizstāvībai, HansaMatrix tēla atpazīstamības veicināšanai. Personas Datu Apstrāde saskaņā 

ar šo tiesisko pamatu tiek piemērota arī HansaMatrix personāla atlases procesa ietvaros, 

tomēr pastiprināti vērtējot, lai apstrādes ietvaros netiktu nodarīts kaitējums Datu Subjekta 

privātumam.  

Piekrišana - atsevišķos gadījumos HansaMatrix prasa piekrišanu Personas Datu Apstrādei, 

kuru iespējams atsaukt jebkurā laikā, kā arī Datu Subjekts tiek atsevišķi informēts par 

konkrēto Apstrādes nolūku.  

Sabiedrības intereses – atsevišķos gadījumos datu apstrāde var tikt veikta pamatojoties 

uz vispārējām sabiedrības interesēm, piemēram, ārkārtas gadījumos saistībā ar iespējamu 

apdraudēju, kad sabiedrības intereses augstākas par atsevišķa indivīda interesēm 

(piemēram, pandēmija)  

 

Personas Datu kategorijas un to veidi 
Datu kategorijas un veidu nosaka katrs nolūks, tomēr galvenokārt tiek apstrādātas šādas 

personas datu kategorijas: 

Identifikācijas dati-  vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu 

apliecinošo dokumentu dati, t.sk. fotoattēls 

Kontaktinformācija-  adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese 

Konta dati-  bankas konta numurs 

Dati par uzticamību un izpēti, piemēram, dati par darījumu partnera maksāšanas disciplīnu, 

dati, kas HansaMatrix ļauj veikt klienta izpētes pasākumus saistībā ar NILLTPFN un 

pārliecināties par starptautisko sankciju ievērošanu, tai skaitā sadarbības mērķi un to, vai 

darījumu partneris, tā pārstāvis, patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona 

Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, 

dati, ko HansaMatrix ir pienākums sniegt tādām iestādēm kā nodokļu iestādes, tiesas, 

tiesībsargājošajās iestādes;   

Komunikācijas un ierīču dati, piemēram, dati, kas ietilpst ziņojumos, e-pastos, video, 

fotogrāfijās un/vai audio ierakstos, kā arī cita veida saziņas un mijiedarbības dati, kas ievākti, 

kad Datu Subjekts apmeklē HansaMatrix telpas (t.sk. izmantojot HansaMatrix izsniegto 

caurlaidi) un organizētos pasākumus vai sazinās ar Datu Subjektu, un dati, kas saistīti ar 

Datu Subjekta HansaMatrix interneta vietnes apmeklējumu. 



Profesionālie dati, piemēram, dati par izglītību vai profesionālo karjeru; 

Īpašo kategoriju Personas Dati, piemēram, dati par vakances kandidāta veselības stāvokļa 

piemērotību ieņemamajam amatam. 

Vizuālie dati – videoieraksti, foto fiksācija, to ierakstīšanas datums, vieta, laiks, ja tiek veikta 

videonovērošana 

 

Personas Datu aizsardzības pasākumi 
HansaMatrix nodrošina personas datu aizsardzību, lai aizsargātu personas datus no 

nesankcionētas izpaušanas, piekļuves, nozaudēšanas, dzēšanas, iznīcināšanas, ņemot vērā 

pastāvošos privātuma riskus, kā arī saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un 

tehniskos resursus, (piemēram, datu šifrēšana, ugunsmūri, ielaušanās aizsardzības un 

atklāšanas programmas, citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas 

attīstības iespējām). 

Pieeja personas datiem ir tikai tiem Pārziņa un/vai Apstrādātāja darbiniekiem, kuriem tas 

nepieciešams attiecīgo amata funkciju izpildei, un kuriem saistoši konfidencialitātes 

noteikumi. 

 

Personas datu saņēmēju kategorijas 

Personas dati netiek izpausti trešajām personām, izņemot: 

• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu 

līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai 

norēķinu ietvaros) 

• saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu un/vai 

norādījumiem; 

• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, vai valsts amatpersonām/ iestādēm pēc 

pamatota pieprasījuma;  

• HansaMatrix likumīgo interešu aizsardzībai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, 

piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās, lai aizstāvētu HansaMatrix 

intereses. 

HansaMatrix neveic personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm, tomēr, ja šādas 

darbības tiktu veiktas  HansaMatrix piemēros normatīvajos aktos paredzētās procedūras 

personas datu apstrādes un aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs Vispārīgajā Datu 

Aizsardzības Regulā paredzētajam. 

Atsevišķi personas dati, kuri tiek iegūti Vietnē, izmantojot tādus pakalpojumu sniedzējus kā 

Google, Linkedin, Facebook, tiek vākti un apstrādāti ar šo pakalpojumu sniedzēju Privātuma 

noteikumiem un definētiem nolūkiem, un nav pakļauti HansaMatrix Privātuma Politikai. 

 



Personas Datu glabāšanas ilgums  
Personas dati tiek uzglabāti tik ilgi cik nepieciešams attiecīgajam apstrādes nolūkam, vai 

atbilstoši termiņam, kāds paredzēts saistošajos normatīvajos aktos  

Apstrādes termiņu nosaka, ņemot vērā līgumattiecību beigu datumu, datu subjekta 

sniegtās piekrišanas atsaukumu un normatīvajos aktos paredzēto periodu, kurā 

HansaMatrix vai datu subjekts var īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt 

iebildumus un sūdzību vai celt prasību tiesā).  

 

Profilēšana un automatizētu lēmumu pieņemšana  
HansaMatrix attiecībā uz datu subjektu neveic profilēšanu un/vai automatizētu lēmumu 

pieņemšanu.  

Vietnes apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde 
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi ir pieejami 

https://hansamatrix.com/lv/privatuma-politika/ vai https://ec.europa.eu/info/cookies_lv . 

 

Datu Subjekta tiesības attiecībā uz savu Personas Datu apstrādi: 
• piekļūt saviem personas datiem, pārliecināties par savu datu pareizumu un 

nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, labot, ja tie ir neatbilstoši, 

nepilnīgi vai nepareizi (Datu Subjektam nav tiesību pieprasīt videoierakstu labošanu 

vai papildināšanu, jo tas būtu uzskatāms par informācijas viltošanu vai sagrozīšanu) 
• pieprasīt veikt savu personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, izsniegt 

datu kopiju, iebilst pret datu apstrādi vai lūgt ierobežot datu apstrādi un nodrošināt 

datu pārnesamību, strukturētā formā, kādā no biežāk izmantotajiem 

elektroniskajiem formātiem. 

HansaMatrix nodrošina jebkuru datu subjekta tiesību realizācijas pieprasījumu,  ja 

attiecīgais pieprasījums nenonāk pretrunā ar HansaMatrix normatīvajos aktos 

paredzētajiem pienākumiem, vai cita datu subjekta interesēm un/vai tiesībām. 

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu datu subjekts var pieprasīt savu tiesību 

īstenošanu šādā kārtībā: 

• rakstveida formā klātienē HansaMatrix juridiskajā adresē (darba laikā), uzrādot 

personu apliecinošu dokumentu, un iesniedzot iesniegumu;  

• elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu 

HansaMatrix var atteikt izpildīt datu subjekta pieteikumā ietvertās prasības, ja nav 

iespējams identificēt datu subjektu, vai datu subjekts atsaka sniegt identificējošu 

informāciju, vai, ja informācijas sniegšana var būtiski skart citu personu intereses. 

https://hansamatrix.com/lv/privatuma-politika/
https://ec.europa.eu/info/cookies_lv


Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, HansaMatrix pārliecinās 

par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un nodrošina izpildi saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

HansaMatrix sniedz atbildi datu subjektam, nosūtot to pa pastu uz norādīto pasta adresi 

ierakstītā vēstulē, vai izsniedz personīgi, ņemot vērā datu subjekta iesniegumā norādīto 

atbildes saņemšanas veidu. 

Atbilde uz datu subjekta pieprasījumu tiek sniegta viena mēneša laikā, tomēr, objektīvu 

apstākļu dēļ termiņš pagarināms vel par dieviem mēnešiem. 

Gadījumā, ja datu subjektam ir iebildumi par jebkuru ar datiem saistītu HansaMatrix rīcību, 

datu subjektam ir tiesības vērsties pie HansaMatrix, izmantojot šajā Privātuma politikā 

norādīto kontaktinformāciju. Datu subjekta iebildumu tiesības ir ierobežotas, ja apstrāde 

notiek saskaņā ar HansaMatrix Sabiedrības likumīgajām interesēm. 

Datu subjekts jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā ir sniegta. 

Piekrišanas atsaukšanas gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto 

piekrišanu konkrētajam nolūkam, pēc atsaukuma netiks veikta.  Tomēr piekrišanas 

atsaukums neatceļ  HansaMatrix tiesības apstrādāt tos datus, kuru apstrādei ir cits tiesiskais 

pamatojums. 

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes tiesiskumu, kas bija veikta laikā, kad 

piekrišana bija spēkā.  

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei- Datu valsts 

inspekcija, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus 

dokumentus uz info@dvi.gov.lv), vai ievietot pastkastē Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva 

pastkastē. Aktuāla informācija  pieejama www.dvi.gov.lv  

 

Citi noteikumi 
Jebkuru jautājumu gadījumā  attiecībā par Privātuma politiku, personas datu vākšanu un 

apstrādi, izmantojot Vietni, vai citos gadījumos, aicinām sazinieties ar HansaMatrix 

dataprivacy@hansamatrix.com , tālr.65049089 

HansaMatrix patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji papildināt un/vai grozīt Privātuma 

Politikas noteikumus, lai precizētu personas datu apstrādes aprakstu, ievietojot Vietnē 

aktuālo versiju (iepriekšējās versijas pieejamas HansaMatrix lietvedībā pēc pieprasījuma). 

Datu subjekti aicināti  regulāri pārskatīt Privātuma politiku. 

Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2022. gada 20.jūnijā. 
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