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KOPĒ UN IZMANTO
COVID-19 datu apstrādes paziņojums
SIA “[Nosaukums]” Privātuma politikas papildinājums

Šis datu apstrādes paziņojums izdots saistībā ar Latvijā pieņemto ārkārtas situāciju un
iespējamo Jūsu personas datu apstrādi, saistībā ar COVID-19 vīrusu. Šie noteikumi ir
papildinājums jau esošajai SIA “[Nosaukums]” privātuma politikai (“Privātuma politika”), kas
pieejama šeit: [saite uz privātuma politiku] vai cilvēkresursu nodaļā. Šajā paziņojumā
norādītā datu apstrāde tiks veikta atbilstoši Privātuma politikai, ciktāl šis paziņojums
neparedz citādi.
1.

Kādam mērķim un kādus personas datus apstrādāsim

Lai nodrošinātu mūsu klientu un darbinieku veselības aizsardzību, veiktu aizsardzības
pasākumus pret citu darbinieku un klientu saslimšanas risku, kā arī nepieciešamības
gadījumā nodrošinātu Jums iespēju strādāt no mājām, mēs apstrādāsim informāciju, ko
būsiet mums snieguši, kā, piemēram:
—

Vai esat pēdējo 14 dienu laikā bijis ārzemēs vai esat bijusi kontaktpersona šādai
personai;

—

Vai Jums ir COVID-19 vīrusa simptomi vai esat bijusi kontaktpersona personai, kurai
ir vīrusa simptomi;

—

Vai Jums ir diagnosticēts COVID-19 vīruss vai esat bijusi kontaktpersona šādai
personai.

2. Datu apstrādes tiesiskais pamats
Ņemot vērā COVID-19 izplatības riskus un tā bīstamību, mums ir tiesības apstrādāt šajā
paziņojumā norādītos personas datus balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem
atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (“VDAR”):
—

VDAR 6.1(c) pants – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu
juridisku pienākumu (mums kā darba devējam atbilstoši Darba aizsardzības likumam
ir jānodrošina nodarbināto drošība);

—

VDAR 6.1(d) pants - apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas
fiziskas personas vitālas intereses;

—

VDAR 6.1(f) pants - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo
interešu ievērošanai (lai izpildītu 1.punktā minētos mērķus).

Attiecībā uz datiem, kas var tikt uzskatīti par īpašas kategorijas personas datiem (datiem,
kas var atspoguļot jūsu veselības stāvokli), mēs datu apstrādi veiksim pamatojoties uz
Ministru Kabineta Rīkojumu Nr.103 par ārkārtas situācijas izsludināšanu kopsakarā ar:
—

VDAR 9.2(g) pantu - apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ; un

—

VDAR 9.2(i) pantu - apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības
veselības jomā, piemēram, aizsardzībai pret nopietniem pārrobežu draudiem
veselībai.
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3. Cik ilgi glabāsim šādu informāciju
Šajā paziņojumā minēto informāciju glabāsim līdz tās mērķu sasniegšanai, bet ne
ilgāk kā par [dienu_skaits] dienām.
4. Kam mēs varam nodod Jūsu personas datus
Lai sasniegtu šajā paziņojumā noteiktos datus apstrādes mērķus, mēs izpaudīsim
Jūsu personas datus tikai tām personām, kam tas ir nepieciešams datu apstrādes
mērķu sasniegšanai. Cita starpā šādas personas var būt:
a)

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Valsts policijai vai citām valsts
institūcijām;

b)

Citiem darbiniekiem, neminot Jūsu identitāti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo paziņojumu vai tajā minēto datu apstrādi, lūdzu,
sazinieties ar cilvēkresursu nodaļas atbildīgo personu: [Vārds, Uzvārds,
kontaktinformācija].

Šie noteikumi apstiprināti ar SIA “[Nosaukums]” valdes [datums] lēmumu.
Rīgā, 2020.gada 31.martā.
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