Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Beverīnas novada pašvaldība, Reģ.Nr.
90009115285; juridiskā adrese „Pagastmāja” Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas novads, LV4224, pasvaldiba@beverina.lv.
Saziņai ar Beverīnas novada pašvaldības datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz:
datu.aizsardziba@beverina.lv.
Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:
Personāla atlases konkursa norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas
ar personāla atlasi.
Apstrādes juridiskais pamats:
- Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Beverīnas novada
pašvaldību (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);
- Saņemot pretendenta pieteikumu Beverīnas novada pašvaldībai rodas tiesiska interese
apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot
pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa
tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu
attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās
personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto
minētā laikposma noteikšanai:
Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta divus
gadus pēc darbinieka darba līguma noslēgšanas, lai nodrošinātu Beverīnas novada pašvaldības
tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Beverīnas novada pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto
personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta
tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.
Personāla atlases kandidātam:
ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu,
vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī
tiesības uz datu pārnesamību.
Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par
personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264, Blaumaņa ielā 11/13-15,
Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses
saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

