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BUREAU VERITAS GROUP PERSONAS DATU AIZSARDZ ĪBAS POLITIKA LIETOT ĀJIEM 
(Pēdējie atjaunin ājumi veikti: 2018. gada 23. maij ā)  

 
 
Bureau Veritas (turpmāk tekstā “Bureau Veritas ”, “mēs”, “m ūs” , “mūsu ”), iegūstot un izmantojot savu 
Lietotāju (definēts zemāk) Personas Datus, atzīst efektīvas un pilnvērtīgas Personas Datu aizsardzības 
nozīmi. 
 
Mēs piešķiram lielu nozīmi godīgumam, un esam apņēmības pilni veidot spēcīgas un noturīgas 
attiecības ar Jums, mūsu klientiem, kas balstītas uz cieņu un abpusēju ieguvumu. Privātuma 
aizsardzība mums ir ļoti būtiska. Šī Personas Datu Aizsardzības Politika atspoguļo Bureau Veritas 
Group apņēmību cienīt un aizsargāt katra indivīda Personas Datus un nodrošināt atbilstību 
starptautiskām datu aizsardzības tiesību normām. 
 
Šī Personas Datu Aizsardzības Politika attiecas uz visiem Personas Datiem, ko Bureau Veritas iegūst  
un izmanto visā pasaulē.  
 
Šīs Personu Datu Aizsardzības Politikas mērķis ir informēt Jūs par to, kāda veida Personas Datus par 
Jums mēs varam iegūt, uzturēt, kā mēs tos izmantojam, piekļuvi datiem, kā mēs aizsargājam tos un 
uzturam drošībā, un kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu Personas Datiem. 
 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam atjaunot Personas Datu Aizsardzības Politiku jebkurā laikā, lai 
pielāgotu to potenciāli jauniem pakalpojumiem un to  piedāvājumiem. Šādā gadījumā mēs izmainīsim 
“pēdējā atjauninājuma” datumu un norādīsim datumu, kurā veiktas izmaiņas. Personas Datu 
Aizsardzības Politikas pamatprincipi ir iestrādāti līgumos, kurus esam noslēguši ar saviem klientiem, 
pakalpojumu sniedzējiem vai partneriem. Personas Datu Aizsardzības Politika ir pieejama arī Bureau 
Veritas mājaslapā. 

 Mēs aicinām Jūs regulāri pārskatīt šīs Personas Datu Aizsardzības Politikas atjauninājumus, kas 
pieejami https://personaldataprotection.bureauveritas.com/privacypolicy/. 

  
“Personas dati ” nozīmē jebkādu informāciju vai ziņas, kas var tieši vai netieši Jūs identificēt. Tas 
nozīmē, ka Personas Dati ietver, piemēram, e-pasta/ atrašanās vietas adreses, lietotājvārdus, lietotāja 
radīto saturu, finanšu informāciju, IP adresi utt.  
 
“Lietot ājs(-i) ” ir jebkuri potenciālie un esošie klienti, pakalpojumu sniedzēji, partneri, apakšuzņēmēji, 
pretendenti un plašākā nozīmē jebkurš, kas sazinās ar mums (turpmāk tekstā “Jūs” vai “Jūsu ”). 
 
„Apstr āde” nozīmē Jebkuru ar Personas Datiem vai Personas Datu kopu veiktu darbību vai darbības 
Datu kopumu, izmantojot vai neizmantojot automatizētu apstrādi, piemēram, datu vākšanu, 
pierakstīšanu, organizēšanu, strukturēšanu, uzglabāšanu, adaptāciju vai mainīšanu, atgūšanu, 
konsultēšanu, lietošanu, izpaušanu pārsūtot, izplatīšanu vai citādu to atklāšanu, grozīšanu vai 
kombinēšanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu. 
 

1. Kādi ir Personas Datu apstr ādes principi? 
 

Katra Bureau Veritas juridiskā persona, kas ievāc vai izmanto Jūsu Personas Datus savām biznesa 
vajadzībām, darbojas kā “datu pārzinis”. Atbilstoši datu aizsardzības likumiem, jābūt noteiktiem Jūsu 
Personas Datu apstrādes mērķiem un metodēm. Tas nozīmē, ka mēs esam atbildīgi par Personas 
Datiem, kurus mēs saņemam no Jums. ar kuriem Jūs dalāties ar mums.  
 
Mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas prasībām, tai skaitā  
2016.gada 27.aprīļa Eiropas Vispārīgai datu aizsardzības regulai 2016/679 (“VDAR ”), kas stājās spēkā 
no 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā.   
 
Mēs apņemamies: 

 Godīgi un likumīgi iegūt un apstrādāt Jūsu Personas Datus; 
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 Iegūt Jūsu Personas Datus tikai savstarpēji noslēgto līgumos norādītajiem, caurspīdīgiem un 
tiesiskiem mērķiem, neapstrādāt tos citā veidā, kas neatbilst norādītajiem mērķiem; 

 Apstrādāt Personas Datus tikai  atbilstoši un nepieciešamajā apjomā , kas nav pārmērīgi 
saistībā ar mērķiem, kuriem šie dati ir iegūti;  

 Nodrošināt, ka Jūsu Personas Dati ir precīzi, pilnīgi un, kur nepieciešams, atjaunināti;  
 Uzglabāt Jūsu Personas Datus periodā, ka nav ilgāks par nepieciešamo mērķiem, kuriem šie 

dati ir iegūti un apstrādāti, atbilstoši piemērojamiem likumiem un noilguma termiņiem.  
 
 

2. Kādus Personas Datus m ēs iev ācam, kā un k āpēc mēs tos izmantojam? 
 

Lai Jums būtu skaidrs, kā mēs izmantojam Jūsu Personas Datus, esam izveidojuši tabulu, kurā Jūs 
atradīsiet informāciju, meklējot pēc datu ievākšanas konteksta/mērķa.  

1) 1. kolonna - Kādā procesā Jūsu dati tiek vakti? Šī kolonna paskaidro, kādās aktivitātēs vai 
scenārijos Jūs esat iesaistīti, kad mēs izmantojam vai ievācam Jūsu Personas Datus.  

2) 2. kolonna - Kāda veida Personas Datus mēs varam uzglabāt? Šī kolonna paskaidro, kāda 
veida Personas Datus mēs ievācam. 

3) 3. kolonna - Kā un kāpēc mēs tos izmantojam? Šī kolonna paskaidro, ko mēs darām ar Jūsu 
Personas Datiem un kādi ir ievākšanas mērķi. 

4) 4. kolonna - Kāds ir Jūsu Personas Datu izmantošanas tiesiskais pamatojums? Šī kolonna 
paskaidro Jūsu Personas Datu izmantošanas iemeslus.  
 

Elektroniskās formās mēs norādīsim ar zvaigznītēm obligāti aizpildāmos laukus. Informējam, ka 
nesaņemot šo informāciju, Jums var  tikt atteikta iespēja izmantot/ saņemt šo  pakalpojumu. 
 
Pastāv vairāki veidi, kādos Jūs kā mūsu pakalpojumu un mājaslapu lietotājs  varat  izpaust savus 
personas datus, un kādos mēs tos varam ievākt. 

Mēs varam saņemt Personas Datus no Jums, izmantojot mūsu mājaslapas  pieteikuma saiti, 
pieteikuma veidlapas, formas, pakalpojumus vai citā veidā. Iespējama tiešā saziņa, kura laikā Jūs 
sniegsiet mums Jūsu Personas Datus  (piemēram, kad Jūs sazināties ar mums telefoniski vai  
izmantojot mājaslapas, pieprasot cenu piedāvājumu  par kādu no mūsu pakalpojumiem. Iespējama 
Personas Datu ieguve netieši (piemēram, izmantojot sīkdatnes, pamatojoties uz informāciju kā Jūs 
izmantojat mūsu mājaslapas),  vai dažkārt mēs saņemsim Jūsu datus no citām trešajām personām, 
piemēram citas Bureau Veritas filiāles. 

 
Kāds ir J ūsu 
Personas Datu 
ievākšanas 
konteksts?  

Kāda veida Personas 
Datus m ēs varam par 
Jums uzglab āt? 
 

Kā un kāpēc mēs tos 
izmantojam?  

Kāds ir J ūsu Personas Datu 
izmantošanas tiesiskais 
pamatojums?  

Pieteikšan ās 
pakalpojumam 
 
Informācija, kas iegūta 
pieteikšanās laikā 
kādam no mūsu 
pakalpojumiem 
 

 Vārds un uzvārds  
 E-pasta adrese 
 Pasta adrese 

(rēķiniem) 
 Tālruņa numurs 
 Darījuma informācija 

(informācija par 
pieprasīto 
pakalpojumu, 
darījuma numurs, 
pakalpojumu vēsture 
utt.) 

 Maksājuma 
informācija 
 

Lai  
 Nosūtītu Jums piedāvājuma 

aprēķinu 
 Apstrādātu un sekotu Jūsu 

abonementam 
 Pārvaldītu Jūsu pakalpojuma 

maksājumu 
 Pārvaldītu jebkādu Jūsu 

saziņu ar mums par 
abonementu 

 Pārvaldītu jebkādus strīdus, 
kas izriet no abonementa 

 Uzturētu statistiku 
 

 Līguma izpilde:  
Lai nodrošinātu Jums 
pieprasīto pakalpojumu 
 

 

Pakalpojuma 
sniegšana 
 

 Vārds un uzvārds  
 E-pasta adrese 
 Tālruņa numurs 

Lai 
 Nodrošinātu Jums pieprasīto 

pakalpojumu 

 Līguma izpilde:  
Lai nodrošinātu Jums 
pieprasīto (abonēto) 
pakalpojumu 
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Informācija, kas iegūta 
Jūsu pieteiktā 
pakalpojuma 
sniegšanas laikā 
 
 

 Dati, kas saistīti ar 
darījuma attiecībām: 
informācija par 
pieteikto 
pakalpojumu, ilgums, 
atbilstība klientam 
utt.) 

 Personīgā konta 
informācija piekļuvei 
Building in One 
platformai 

 

 Ļautu Jums piekļūt Building in 
One platformai, ja šāds 
pakalpojums tiek pieprasīts  

 Pārvaldītu jebkādu Jūsu 
saziņu ar mums par 
pakalpojuma sniegšanu 

 Pārvaldītu darījuma  
attiecības ar Jums 

 Pārvaldītu jebkādus 
pieprasījumus vai strīdus, kas 
izriet no pakalpojuma 
 

 

Konkr ēta l īguma 
nosl ēgšana  
 
Informācija, kas iegūta 
laikā, kad Jūs 
nodrošiniet mums 
produktu vai sniedzat 
pakalpojumu 
 

 Vārds un uzvārds  
 E-pasta adrese 
 Pasta adrese 
 Amats: 
 Sabiedrības 

nosaukums 
 Tālruņa numurs 
 Ar rēķiniem saistītie 

dati  
 

Lai 
 Izveidotu un pārvaldītu 

piegādātāju/pakalpojumu 
sniedzēju failus 

 Pārvaldītu līgumus, 
pasūtījumus, piegādes, 
rēķinus un pārskatus 
 

 Līguma izpilde:  
Lai pārvaldītu darījuma 
attiecības ar Jums 

Jaunumi, 
Informat īvie 
izdevumi, 
pieteikšan ās 
inform ācijai par 
pakaplojumiem  

 Vārds un uzvārds  
 E-pasta adrese 
 Amats: 
 Sabiedrības 

nosaukums 
 Tālruņa numurs 
 

Lai: 
 Nosūtītu Jums mārketinga 

informāciju (ja Jūs esat 
mums to lūguši) 

 Uzturētu sarakstu ar 
lietotājiem, ja Jūs esat 
norādījuši, ka nevēlaties, lai 
ar Jums sazinātos 

 Veiktu analīzi vai ievāktu 
statistikas datus 

 

 Piekrišana: 
Nekāda tieša mārketinga 
komunikācija Jums netiek 
nosūtīta, ja Jūs neesat 
piekrituši tās saņemšanai 
 

 Leģit īmās intereses: 
Lai pielāgotu mūsu 
mārketinga komunikāciju un 
saprastu tās efektivitāti, lai 
palīdzētu mums labāk 
saprast Jūsu vajadzības un 
uzlabotu mūsu 
pakalpojumus, lai attīstītu 
mūsu biznesu 

 
 Atbilst ība likumdošanas 

pras ībām: 
Uzglabāt Jūsu datus dzēsto 
lietotāju sarakstā, ja esat 
lūguši mūs nesūtīt Jums 
nekādu tiešā mārketinga 
ziņojumus 

Pārlūkošana 
tiešsaist ē 
 
Informācija, kas iegūta, 
izmantojot sīkdatnes 
vai līdzīgas 
tehnoloģijas 
(“sīkdatnes ”*), kad Jūs 
pārlūkojat Bureau 
Veritas mājaslapas. 
 
 
 
 

Dati, kas saistīti ar mūsu 
mājaslapas izmantošanu.  
 No kurienes Jūs esat 
 Lapas, kuras 

pārlūkojāt 
 Jūsu apmeklējuma 

laiks  
 

Tehniskā informācija:  
 IP adrese, 
 pārlūka informācija  
 informācija par ierīci 

 
 

 Lai pielāgotu mūsu 
pakalpojumus Jums: 
o lai nosūtītu Jums 

ieteikumus vai 
mārketinga komunikāciju, 
kas balstīta uz Jūsu 
interesēm  

o lai attēlotu mūsu 
mājaslapu Jums 
pielāgotā veidā  

  
 Lai nodrošinātu mājaslapas 

pienācīgu funkcionēšanu: 

 Leģit īmās intereses : 
Lai pārliecinātos, ka 
nodrošinām Jūs ar 
mājaslapām un 
komunikāciju, kas pienācīgi 
darbojas, sniedz drošību un 
tiek nepārtraukti uzlabotas, 
lai attīstītu mūsu biznesu 
 

 
 Piekrišana: 

Sīkdatnēm, kas nav 
nepieciešamas mūsu 
mājaslapas funkcionēšanai 
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* Sīkdatnes ir nelieli 
teksta faili, kas 
glabājas Jūsu ierīcē 
(datorā, planšetdatorā 
vai mobilajā ierīcē), kad 
Jūs pārlūkojat 
internetu. 

 
 

o pareiza satura 
attēlošana,  

o saskarnes 
personalizācija, 
piemēram, valoda  

o Jūsu ierīces parametri, 
ieskaitot Jūsu ekrāna 
izšķirtspēja 

o uzlabotu mūsu 
mājaslapu, piemēram, 
testējot jaunas idejas. 

 
 Lai nodrošinātu mājaslapas 

drošību un pasargātu Jūs no 
krāpšanas vai mūsu 
mājaslapu vai pakalpojumu 
neatbilstošas izmantošanas 

 
  Lai uzturētu statistiku: 

o Lai uzlabotu mūsu 
piedāvājumus 

o Lai noskaidrotu, kā Jūs 
uzziniet par mūsu 
mājaslapu 

 

 

Piepras ījumi  
 
Informācija, kas 
ievākta, kad Jūs 
uzdodiet jautājumus, 
kas saistīti ar mūsu 
pakalpojumiem 
 
 

 Vārds un uzvārds  
 E-pasta adrese 
 Amats: 
 Sabiedrības 

nosaukums 
 Tālruņa numurs 
 Cita informācija, ar 

kuru Jūs dalāties ar 
mums, kas saistīta ar 
Jūsu pieprasījumu 
 

 

 Lai atbildētu uz 
pieprasījumiem 

 Kur nepieciešams, lai 
savienotu Jūs ar 
atbilstošiem 
pakalpojumiem 

 Statistikas nolūkam 
 Lai nosūtītu Jums cenu 

piedāvājumus  pēc Jūsu 
pieprasījuma 

 

 Piekrišana: 
Apstrādāt Jūsu pieprasījumu 

 
 Līguma izpilde:  

Lai nodrošinātu Jūs ar 
pieprasīto informāciju līguma 
starp Jums un Bureau Veritas 
ietvaros 
 

 Leģit īmās intereses: 
Lai palīdzētu mums labāk 
saprast mūsu Lietotāju 
vajadzības un gaidas, un 
tādējādi uzlabotu mūsu 
pakalpojumus 

 
Pieteikšan ās darb ā 
 
Informācija, kas tiek 
iesniegta, piesakoties  
darbā Bureau Veritas  
 

 Identifikācijas 
informācija 

 Kontaktinformācija 
 CV (kvalifikācijas, 

iepriekšējās 
darbavietas utt.); 

 Piezīmes intervijas 
laikā 

Lai  
 Izvērtētu kandidātu 

pieteikumus 
 Pārvaldītu darbā 

pieņemšanas procesus 
 Pieņemtu darbā 

kandidātus 
 

 Piekrišana: 
Lai apstrādātu Jūsu 
pieprasījumu 

 
 Leģit īmās  intereses: 

Lai atrastu labākos kandidātus 
mūsu darba piedāvājumam 
 

 
 
 
 

3. Paziņojums un piekrišana 
 

Daudzās jurisdikcijās Personas Datu aizsardzības likumi kopumā neietver Jūsu piekrišanas saņemšanu 
no Jums par Jūsu Personas Datu ievākšanu, izmantošanu un izpaušanu augstāk norādītajā tabulā. 
Tomēr likumā noteiktos gadījumos mēs centīsimies iegūt Jūsu piekrišanu.    
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4. Kad m ēs izpaužam J ūsu Personas Datus? 
 
Daļai no Jūsu Personas Datiem var piekļūt: 
 

- Bureau Veritas grupas darbinieks ; 
 Tas tiks darīts, saistībā ar Bureau Veritas Latvia piedāvātajiem pakalpojumiem, 

noskaidrojot informāciju, un, kad nepieciešams, sagatavojot un nodrošinot Jums 
pakalpojumus atbilstoši Jūsu pieprasījumam vai līguma starp Jums un Bureau Veritas 
ietvaros.  

 

- Uzticami pakalpojumu sniedzēji, kuri darbojas kā apakšuzņēmēji (t.i., datu apstrādātāji) veicot 
konkrētus pakalpojumus, kas nepieciešami augstāk minētajiem mērķiem mūsu vārdā 
(mārketinga pakalpojumi, hostinga pakalpojumi, datubāžu uzturēšana utt.). 
 Mēs nodrošinām tikai ar informāciju, kas tiem nepieciešama šādu pakalpojumu 

sniegšanai, un mēs pieprasām, lai tie neizmantotu Jūsu Personas Datus nekādiem citiem 
mērķiem. Šie pakalpojumu sniedzēji darbosies tikai atbilstoši Bureau Veritas norādījumiem 
un uzņemsies līgumsaistības nodrošināt Jūsu Personas Datu drošības un 
konfidencialitātes līmeni, kas ir tāds pats, kādu nepieciešams nodrošināt un ievērot Bureau 
Veritas atbilstoši likumdošanas prasībām.  

 
Papildus Bureau Veritas mēs varam izpaust Jūsu Personas Datus trešajām personām: 

- lai aizsargātu Bureau Veritas, Lietotāju, darbinieku vai citu personu tiesības, īpašumu vai 
drošību; vai 

- Sabiedrības aktīvu apvienošanas vai pārdošanas gadījumā (šādā gadījumā Jūsu Personas 
Dati tiks izpausti potenciālajam pircējam); vai 

- Lai nodrošinātu atbilstību tiesiskajām prasībām vai lai atbildētu uz jebkāda rakstura tiesvedību, 
tiesas lēmumiem, jebkādām tiesiskām prasībām, vai īstenotu izpildes pasākumus, ko 
noteikušas atbildīgās iestādes; vai 

- Citiem mērķiem, ko paredz piemērojami tiesību akti, vai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu. 
 

5. Kur m ēs glab ājam Jūsu Personu Datus? 
 

Tā kā Bureau Veritas Group ir filiāles visā pasaulē, un atsevišķi mūsu pakalpojumu sniedzēji ir izvietoti 
ārzemēs, dati, ko mēs ievācam no Jums, var tikt nodoti no valsts, kas atrodas Eiropas Ekonomikas 
zonā (“EEZ”), valstīm, kas atrodas ārpus EEZ. 
 

Gadījumos, kad Bureau Veritas nodos Personas Datus ārpus EEZ, tas vienmēr tiks darīts drošā un 
likumīgā veidā.  

 Pārsūtot Personas Datus datu saņēmējam ASV, kas ir Privātuma Vairoga sertificēts, šāds 
mehānisms tiek uzskatīts kā pienācīga Jūsu datu drošības līmeņa nodrošināšana atbilstoši 
Eiropas Komisijas lēmumam;  

 Vai izmantojot Eiropas līgumu standartklauzulas (noslēgtājos līgumos starp Bureau Veritas un 
tās filiālēm vai starp Bureau Veritas un tās pakalpojumu sniedzēju), kas no Eiropas Komisijas 
puses ir apstiprināts kā atbilstoša Personu Datu aizsardzības līmeņa nodrošināšana.  
 

6. Cik ilgi m ēs saglab ājam Personas Datus? 
 

Mēs saglabāsim Jūsu Personas Datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams mūsu apstrādes mērķu 
sasniegšanai, kas ir to iegūšanas iemesls. Tomēr mēs varam uzglabāt Jūsu datus ilgākā laika posmā, 
lai piemērotu konkrētas likuma vai tiesiskās prasības un/vai atbilstu piemērojamam noilgumam. Ilgāka 
datu saglabāšanas  perioda gadījumā citu iemeslu dēļ mēs informēsim Jūs par šādiem iemesliem, kā 
arī par piemērojamo saglabāšanas periodu Personas Datu ievākšanas laikā. 
   
Lai noteiktu Jūsu Personas Datu saglabāšanas periodu, mēs izmantojam šādus kritērijus: 

 Piesakoties pakalpojumam, mēs saglabājam Jūsu Personas Datus uz līgumisko attiecību laiku, 
ievērojot noilguma noteikumus; 

 Sazinoties ar mums, mēs saglabājam Jūsu personas datus uz periodu, kas nepieciešams Jūsu 
pieprasījuma apstrādei; 
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 Ja Jūs esat devis piekrišanu tiešajam mārketingam, mēs uzglabājam Jūsu Personas Datus līdz 
atteikuma saņemšanai vai pēc neaktivitātes perioda (nepastāv aktīvas saziņas ar mums), kas 
ir definēts atbilstoši vietējiem noteikumiem un norādēm; 

 Ja uz Jūsu datora ir izvietotas sīkdatnes, mēs uzglabājam tās tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu 
sasniegšanai), un uz periodu, kas noteikts atbilstoši vietējiem noteikumiem un norādēm. 
Gadījumā ar Bureau Veritas vakaņču kandidātiem, mēs saglabājam Jūsu Personas Datus 
atbilstoši piemērojamam noilgumam atbilstoši vietējiem likumiem. 
 

7. Kā tiek aizsarg āti Jūsu Personas Dati? 
 
Mēs apņemamies uzglabāt Jūsu Personas Datus drošībā un piemērot visus pamatotos preventīvos 
pasākumus, lai to veiktu. Mēs īstenojam visus nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos 
pasākumus atbilstoši Personas Datu Aizsardzības Politikai un piemērojamiem likumiem un 
noteikumiem, lai pasargātu Jūsu Personas Datus pret neautorizētu piekļuvi un izmaiņām, izpaušanu, 
nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas pārvalda Jūsu Personas Datus 
mūsu vārdā, mēs nosakām līguma prasību ievērot tādus pašus principus.  
 

8. Jūsu ties ības 
 

Atbilstoši spēkā esošajiem Personu Datu aizsardzības likumiem un noteikumiem, Jums ir noteiktas 
tiesības attiecībā uz Jūsu Personas Datiem, konkrēti: 
 

- Ties ības piek ļūt un tikt inform ētiem : Jums ir tiesības tikt informētiem īsā, caurskatāmā, 
saprotamā un viegli pieejamā veidā par to, kā tiek apstrādāti Jūsu Personas Dati. Jums ir 
tiesības arī iegūt (i) apstiprinājumu tam, vai Jūsu Personas Dati tiek apstrādāti un, kur tas ir 
piemērojams (ii), piekļūt šiem Personas Datiem, kā arī iegūt to kopiju. 

 
- Datu labošanas ties ības : Jums ir tiesības pieprasīt labot Jūsu Kontaktpersonas Personas 

Datus, ja tie ir neprecīzi vai neaktuāli. Jums ir  tiesības papildināt Jūsu Personas Datus, kas ir 
nepilnīgi.  

 
- Dzēšanas ties ības ("ties ības tikt aizmirstam") : atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības 

pieprasīt Jūsu Personas Datu dzēšanu. Tomēr tās nav absolūtas tiesības, un Bureau Veritas 
var būt tiesiskas vai leģitīmas tiesības šādus Personas Datus uzglabāt (prasība izriet no 
akreditācijas standartiem par objektīvu liecību sniegšanu atbilstības vērtēšanas procesā). 

 
- Apstr ādes ierobežošanas ties ības : atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu 

Personas Datu apstrādes ierobežošanu. 
 

- Ties ības uz personas datu p ārnesam ību : Jums ir tiesības saņemt Jūsu Personas Datus, 
kurus Jūs esat sniedzis Bureau Veritas strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā 
formātā, un Jums ir tiesības šos datus nodot citam pārzinim bez šķēršļiem no Bureau Veritas 
puses. Šīs tiesības piemērojamas tikai tad, kad Jūsu Personas Datu apstrādes pamatā ir Jūsu 
piekrišana vai līgums, un šāda apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētus paņēmienus. 

 
- Ties ības iebilst pret apstr ādi : Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu Personas Datu 

apstrādi. Kad Jūs izmantojat savas tiesības iebilst pret Bureau Veritas datu apstrādi likumīgajās 
interesēs, pamatojoties uz konkrētajai situācijai raksturīgiem apstākļiem, Bureau Veritas tomēr 
var atsaukties uz likumīgu pamatojumu, lai turpinātu apstrādi. 

 
- Ties ības atsaukt jebkur ā laik ā savu piekrišanu uz apstr ādi, kas ir balst īta uz Jūsu 

piekrišanu: Jūs varat atsaukt Jūsu Personas Datu apstrādes piekrišanu, ja šāda apstrāde 
pamatojas uz Jūsu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas ir 
veikta, balstoties uz šādu piekrišanu pirms piekrišanas atsaukšanas.    

 
- Ties ības iesniegt s ūdzību uzraugošajai iest ādei : Jums ir tiesības sazināties ar Datu 

Aizsardzības Iestādi, lai iesniegtu sūdzību par Bureau Veritas Personas Datu apstrādes praksi. 
 

- Ties ības sniegt nor ādes par J ūsu datu izmantošanu p ēc Jūsu n āves : Jums ir tiesības 
sniegt Bureau Veritas norādes saistībā ar Personas Datu izmantošanu pēc Jūsu nāves. 
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- Ties ības ieg ūt standarta l īguma klauzulu kopiju,  ko parakstījusi Bureau Veritas, gadījumā, 

kad Jūsu Personas Dati tiek nodoti ārpus EEZ.  
 

 
Lai iegūtu vairāk informācijas par Jūsu tiesībām un to izmantošanu, izmantojiet kontaktinformāciju, kas 
norādīts šīs Personas Datu Aizsardzības Politikas 9. punktā  
 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam pieprasīt Jūsu personu apliecinošus pierādījumus un pilnu Jūsu 
pieprasījuma informāciju pirms mēs apstrādājam Jūsu iepriekš minēto pieprasījumu.  
 
 

9. Kontaktinform ācija 
 

Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par to, kā mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu Personas 
Datus, vai Jūs vēlaties izmantot kādas no  iepriekš minētajām Jūsu tiesībām, lūdzu, sazinieties ar 
mums, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, kur pieejama informācija par  datu subjektu tiesībām 

https://personaldataprotection.bureauveritas.com.  


