APSTIPRINĀTS
01.09.2020.
PRIVĀTUMA POLITIKA
Minētais dokuments aptver Jūsu personas datu apstrādes noteikumus, pamatnostādnes saistībā ar Jūsu
personas datu apstrādi.
Personas datu pārzinis ir SIA “LLS”, vienotais reģistrācijas numurs 40002068686, galvenais birojs atrodas pēc
adrese: Audēju iela 15-4, Rīga, LV-1050, Latvija, interneta vietne: www.lls.lv, turpmāk – Sabiedrība. Saistībā
ar jautājumiem vai neskaidrībām par personas datu apstrādi lūdzam sazināties ar mums, nosūtot
iesniegumu uz iepriekš minēto Sabiedrības juridisko adresi, uz mūsu e-pasta adresi: info@lls.lv, vai piezvanot
pa tālruni: +371 24 868 868.
Sabiedrība ir LR Datu valsts inspekcijā reģistrēts datu pārzinis, kurš Jūsu personas datus apstrādā saskaņā ar
principiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulā (ES) 2016/679 Par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95
/ 46 / EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – VDAR, piemērojamiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, ieskaitot Fizisko personu datu aizsardzība likumu.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķi
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz:
-

-

-

-

Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, kas sniegta Sabiedrības klientam, kurai Sabiedrība sniedz
ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumus vai kura intereses Sabiedrība realizē tiesvedības,
maksātnespējas un tiesas nolēmumu izpildes procesos (VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts);
Jūsu iepriekš sniegtu piekrišanu reģistrētu Jūs kā Sabiedrības klientu juridisko pakalpojumu
sniegšanai (VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts);
Jūsu iepriekš sniegtu piekrišanu izveidotu Jums profilu Sabiedrības interneta vietnē Sabiedrības
sniegto pakalpojumu izsekošanai (VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts);
Veiktu abpusēju interešu aizsardzību un novērstu iespējami krāpnieciskās darbības ar Jūsu personas
datiem, pārbaudot datus pēc speciāli izveidotām datubāzēm, kuras reģistrē krāpnieciskos
gadījumus, novērstu iespējamu prettiesisku datu izmantošanu, mēģinot reģistrēt jaunu lietotāja
profilu ar Jūsu datiem un veikt jebkādas darbības Jūsu vārdā (VDAR 6.panta 1.punkta d)
apakšpunkts);
Pildītu ar Sabiedrības klientu un/vai Jums noslēgtos un pastāvošos līgumus, tostarp sadarbojoties ar
Sabiedrības piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem (VDAR 6.panta 1.punkta b)
apakšpunkts);
Veidotu un uzturētu parādvēstures datubāzi (VDAR 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts);
Lai realizētu likumīgās intereses, tostarp pakalpojumu sniegšanas nolūkos, ievērojot iespējamo
tiesību aizskārumu, kāds varētu rasties sakarā ar minēto datu apstrādi (VDAR 6.panta 1.punkta f)
apakšpunkts).

Jūsu personas datu apstrādes ilgums
Jūsu personas dati tiks apstrādāti laikposmā, kāds nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš minētos apstrādes
mērķus, tai skaitā:
-

periodā, kamēr notiks pilnīgi norēķini par līgumu, kas noslēgts starp Sabiedrību un Jums vai starp
Jums un Sabiedrības klientu, ja Sabiedrība kontrolē attiecīgās saistības izpildi klienta uzdevumā;

-

-

-

-

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dati par kavētu saistību būs pieejami Sabiedrības turētajā
parādvēstures datubāzē trīs gadus pēc kavētās saistības izpildes vai līdz prasījuma noilguma termiņa
beigām;
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, kurā datu subjekts, Sabiedrības klients vai Sabiedrība var
vērst viens pret otru prasības saistībā ar līguma vai saistības neizpildīšanu vai neatbilstošu izpildi
(līdz iestājas noilgums);
normatīvajos aktos noteiktā laika posmā, kurā Sabiedrībai ir pienākums apstrādāt Jūsu personas
datus, lai izpildītu juridiskās saistības attiecībā pret izmeklēšanas iestādēm par iespējamiem
pieprasījumiem par klientiem, kā arī īstenojot pienākumus, kuri izriet no noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanas tiesību normām;
visos pārējos gadījumos līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, ja vien datu apstrādei nav
cita pamata.

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei, kuru
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt. Piekrišanas atsaukšana apstrādei neietekmē datu apstrādes likumību
līdz piekrišanas atsaukšanas dienai, kā arī datu turpmāku apstrādi, ja tas izriet no Sabiedrības likumīgo
interešu un pienākumu īstenošanas.

Jūsu piekrišana
Personas datu apstrāde tiek regulēta atbilstoši abpusēji saskaņotiem dokumentiem starp Jums un Jūsu
kreditoru jeb Jums un Sabiedrību, kad piekrišana datu apstrādei sniegta tieši Sabiedrībai vai izriet no
Sabiedrības dokumentiem un Sabiedrībai saistošiem tiesību aktiem.
Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, kurus Sabiedrība saņēma no savas klienta vai kurus patstāvīgi
sniedzāt Sabiedrībai, aplūkojot tos Jums izveidotajā lietotāja profilā Sabiedrības interneta vietnē, ja tāda
nav, saņemot Sabiedrības rakstisku informāciju par apstrādāto personas datu apjomu, kuru iespējams
pieprasīt tādā veidā, lai Sabiedrība varētu viennozīmīgi identificēt datu īpašnieku (subjektu).
Jums ir tiesības pieprasīt novērst konstatētās kļūdas un neatbilstības Sabiedrības apstrādātajos datos,
aktualizējot tos, kas tiek veikts, pamatojoties uz Sabiedrības saņemta iesnieguma pamata ar nosacījumu, ka
tika izpildītas darbības, kuras ļauj Sabiedrībai identificēt iesnieguma autoru kā aktualizējamo datu īpašnieku.
Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu personas datus, ierobežot to apstrādi un lūgt tos pārsūtīt, ciktāl tas
neietekmē Sabiedrības likumīgās intereses un pienākumus, kas izpildāmi atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
tai skaitā drošības nolūkos.

Tiesības iesniegt sūdzību
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei – LR Datu valsts
inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, interneta vietne www.dvi.gov.lv, tālr. +371 67 22 31 31,
e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

Personas datu nodošana
Iespējami personas datu saņēmēji var būt Sabiedrības apakšuzņēmēji, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus,
sakaru pakalpojumus, kredītinformācijas biroji, parādvēstures datubāzes turētāji, licencēti parādu piedziņas
uzņēmumi, cesionāri, ārpakalpojumu juridisko pakalpojumu sniedzēji, normatīvajos aktos noteiktās
iestādes, tai skaitā izmeklēšanas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji, sakaru
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pakalpojumu sniedzēji (t.sk. SIA “Sales.lv”, Mailgun – nodrošina īsziņu un elektronisko ziņojumu piegādi)
u.tml.
Sabiedrība izmanto datu apstrādātājus, kas sniedz pakalpojumus, nodrošinot Sabiedrības informācijas
glabāšanu, aizsargāšanu, Sabiedrības klientiem vai Sabiedrības klientu parādniekiem adresētās informācijas
nodošanu saistībā ar parāda piedziņu un/vai noslēgtiem līgumiem.
Visi datu apstrādātāji atbilst VDAR prasībām un ievēro tās savas darbības un datu apmaiņas procesos.

Sabiedrības apliecinājumi
Mēs apstrādājam Jūsu datus tikai, lai sasniegtu iepriekš aprakstītos mērķus.
Jūsu personas dati netiek nodoti valstīm ārpus Eiropas Savienības.
Sabiedrība dara visu iespējamo, lai personas dati tiktu iegūti un apstrādāti konfidenciāli un aizsargāti pret
trešo personu nesankcionētu piekļuvi.

Izmaiņas datu apstrādē
Izmaiņas datu apstrādes politikā tiks publicētas mūsu interneta vietnē www.lls.lv.
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