2.pielikums
22.05.2018. SIA “ALAAS” Privātuma politikai

Videonovērošanas datu apstrādes privātuma politika
1. Pārzinis
1.1. Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “ALAAS” (turpmāk tekstā – ALAAS), reģ.nr.
42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4633, tālr.: 64607673, e-pasts: sia.alaas@inbox.lv.
1.2. Ar personas datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e-pastu:
sia.alaas@inbox.lv, ar norādi “Datu speciālistam”.
2.

Tiesiskais pamats

2.1. Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un padomes
Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) (Vispārīgās datu aizsardzības regulas)
6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu
leģitīmo interešu ievērošanai.
3. Datu apstrādes mērķis un leģitīmās intereses
3.1. Videonovērošana ALAAS birojā un atkritumu poligona teritorijā tiek veikta noziedzīgu
nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, iespējamo
likumpārkāpēju identificēšanai, ALAAS tiesisko interešu aizsardzībai un Klientu vitāli
svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzībai, kā arī piekļuves kontroles
nolūkos.
3.2. Videonovērošana ALAAS transportlīdzekļos tiek veikta ceļu satiksmes negadījumu
apstākļu fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai, kā arī īpašuma un
personu drošībai.

4. Personas datu kategorijas
4.1. Dati – šīs politikas kontekstā ir visi personas dati, kas tiek iegūti videonovērošanas
rezultātā.
4.2. Klienta attēls un ieraksti, kā arī visi citi personas dati un darbība, kas ir redzama vietā,
kurā notiek videonovērošana.

5. Datu ievākšanas avoti
5.1. Personas dati tiek ievākti un apstrādāti, izmantojot tehniskos pasākumus, t.i.,
videonovērošanas kameras, videoreģistratorus, CCTV sistēmas un citu līdzīgu
tehnoloģiju. Videonovērošanas kameras strādā reālā laika režīmā un veic
videonovērošanu 24 stundas diennaktī. Videoreģistratoros videonovērošana tiek veikta
tikai, kad transportlīdzeklis atrodas kustībā.

6. Personas datu izpaušana/nodošana
6.1. Personas datu saņēmēji – ALAAS pilnvarotie darbinieki. ALAAS neizpauž un nenodod
personas datus trešajām personām. Kā arī dati netiek sūtīti uz trešajām valstīm.

6.2. Tomēr, lai pildītu savu juridisko pienākumu, ALAAS ir tiesīgs izpaust personas datus
tiesībsargājošām iestādēm pēc to pieprasījuma. ALAAS var izpaust personas datus arī
tiesībsargājošām iestādēm, lai īstenotu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un
aizstāvot juridiskas prasības.
6.3. Personas dati netiek izmantoti automatizētā lēmumu pieņemšanā.
6.4. Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar likumu, taču datu subjektam nav
pienākums personas datus sniegt, ievērojot videonovērošanas datu apstrādes specifiku.

7. Datu glabāšanas termiņš
7.1. Ieraksti no videonovērošanas kamerām tiek glabāti ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas no
to ieraksta brīža.
7.2. Ieraksti no videoreģistratoriem tiek glabāti ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas no to
ieraksta brīža.
7.3. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža, ja vien ieraksts
nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts
tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas
pabeigšanai.

8. Datu subjekta tiesības
8.1. Piekļuve personas datiem
Personai ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai ALAAS apstrādā konkrētas personas datus,
un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem. Informāciju par to, vai ALAAS rīcībā
ir videoieraksts ar personas datiem, ALAAS sniegs, ja persona norādīs konkrētu informāciju,
pēc kuras iespējams personu identificēt (vieta, laika posms, apģērbs u.tml. pazīmes), un
personas identificēšana neprasīs nesamērīgas pūles.
8.2. Personas datu labošana
Lūdzam ievērot, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot personas
datus.
8.3. Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Personai ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādā ALAAS, pamatojoties
uz likumīgajām interesēm. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka ALAAS, turpinās apstrādāt personas
datus, ja tam būs pārliecinoši motivēti iemesli to darīt.
8.4. Datu dzēšana
Noteiktos apstākļos Personai ir tiesības lūgt izdzēst tās personas datus. Tomēr tas neattiecas
uz gadījumiem, kad datu glabāšana ir noteikta ar normatīvajiem aktiem.
8.5. Apstrādes ierobežojums
8.5.1. Noteiktos apstākļos Personai ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzam
ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ ALAAS nevar garantēt, ka personas
tiesību ierobežot personas datu apstrādi īstenošana būs iespējama pilnībā, jo datu vākšana
notiek automātiski.
8.5.2. Personas var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
1.) rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, biroja adresē:
Zilupes ielā 50, Rēzeknē, LV-4601, tālrunis: 64607673;

2.) elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu:
sia.alaas@inbox.lv .
8.5.3.Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, ALAAS pārliecinās par
personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8.6. Tiesības iesniegt sūdzību
Ja persona uzskata, ka viņas tiesības datu aizsardzības jomā nav ievērotas un dati tiek
apstrādāti nelikumīgi, tai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa ielā
11/13, Rīgā, LV-1011).
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