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Datu aizsardzības informācija saskaņā ar
vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 13.
panta 3. punktu
Datu apstrādes pamatnoteikumi
Kā daļa no šīm komerciālajām attiecībām personas dati, kurus apstrādā atbildīgā persona un uzglabā uz
laiku ir nepieciešami, lai pildītu noteiktu mērķi un ar likumu noteiktās saistības. Turpmāk mēs Jūs informēsim,
kādi dati ir iesaistīti, kādā veidā tie tiek apstrādāti, un kādas tiesības Jums ir, jo īpaši attiecībā uz VDAR.
Kas ir atbildīgs par datu apstrādi?
Atbildīgais par datu aizsardzības tiesības aktiem ir:
SEMA GmbH
Datora programmatūra un datoraparatūras izplatīšana
Salzstraße 25
87499 Wildpoldsried
Turpmāko informāciju par mūsu uzņēmumu, ziņas par pilnvarotajiem pārstāvjiem un citas
kontaktinformācijas iespējas Jūs atradīsiet mūsu tīmekļa vietnē:
www.sema-soft.lv
Kurus Jūsu datus mēs apstrādāsim? Un kādiem nolūkiem?
Mēs apstrādājam tikai personas datus, kas nepieciešami noteikta mērķa izpildei un likumiskajiem
pienākumiem. Šajā gadījumā tas var būt šādās kategorijās:
• Kontaktinformācija kā uzruna, vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, tālruņa numuri
• Cita informācija kā piekļuves dati, IP adrese vai maksājumu dati
Kad mēs esam saņēmuši Jūsu informāciju, tad saņemto un savākto informāciju apstrādājam, galvenokārt
mērķiem, piemēram
• lai aizpildītu līgumu un līguma izpildei
• korespondencei ar Jums,
• lai izpildītu tiesiskos un likumiskos pienākumus
• lai aizsargātu likumīgās intereses,
• lai varētu atrisināt iespējamos sasvstarpējos norēķinus
Datu apstrāde citiem mērķiem, tiek izskatīta tikai tad, ja tas nepieciešams tiesiskajām prasībām saskaņā ar
VDAR 6. panta 4. punktu. Jāievēro jebkādi informācijas sniegšanas pienākumi saskaņā ar VDAR 13. panta
3. punktu un 14. panta 4. punktu.
Uz kāda tiesiskā pamata tas ir balstīts?
Juridiskais pamats personas datu apstrādē, galvenais - ja vēl nav konkrētu tiesību aktu - VDAR 6. pants. It
īpaši šādas iespējas:
• Piekrišana (VDAR (6. panta 1. punkta a apakšpunkts)
• Datu apstrāde, lai aizpildītu līgumus (VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunkts) datu apstrāde ir īpaši
nepieciešama, lai nodrošinātu pilnīgus un precīzus datus, kā arī to digitalizāciju, lai varētu izpildīt
līgumu.
• Datu apstrāde, pamatojoties uz interešu līdzsvarošanu (VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts)
datu apstrāde ir īpaši nepieciešama, lai nodrošinātu informētus lēmumus, kas iesaista Jūsu interesi
un optimizē, kā arī nemainīgi augsto kvalitāti un konsekvenci, ko klientiem garantē atbildīgā
apkalpojošā persona.
• Datu apstrāde, lai pildītu juridiskas saistības (VDAR 6. panta. 1. punkta c apakšpunkts) datu
apstrāde ir nepieciešama, it īpaši, lai nodrošinātu to pilnīgumu un precizitāti nodokļu informāciju
pamatojoties, uz nodokļu kodeksu, tirdzniecības noteikumiem un saskaņā ar komerclikumu.
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Ja tiks apstrādāti personas dati, pamatojoties uz piekrišanu, ko Jums turpmāk ir tiesības atsauktjebkurā
laikā. Ja mēs apstrādājam datus, pamatojoties uz interešu līdzsvarošanu, Jums ir ieinteresētās personas
tiesības, ņemot vērā VDAR 21. panta prasības par personas datu apstrādi.
Cik ilgi saglabā datus?
Mēs apstrādājam datus tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami noteiktam mērķim. Kamēr pastāv likuma lietvedības
prasības - piemēram, komerctiesībās un nodokļu likumos - ir personas dati par lietvedības dokumentu
uzglabāšanu (10 gadi). Pēc saglabāšanas pienākums ir pārbaudīt, vai vēl nepieciešamība pēc apstrādes. Ja
vairs nav nekāda nepieciešamība datus uzglabāt, tad tie tiek dzēsti. Vispārējais personas datu uzglabāšanas
periods var būt līdz 30 gadiem, ja tas ir nepieciešams, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Protams, Jūs jebkurā laikā (skatīt zemāk) pieprasījuma informāciju par datiem, kas glabājas pie mums, lai
Jūsu personas dati nepieciešamības gadījumā ir pieejami, ja Jūs vēlaties pieprasīt atcelšanu vai
ierobežošanu apstrādi.
Kuriem adresātiem tiek nodoti dati?
Jūsu personas datu nodošana trešajām personām, parasti var notikt tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai
notiktu līguma izpilde, nodošana, pamatojoties uz interešu līdzsvarošanu. Saskaņā ar VDAR 6. panta 1.
punkta f apakšpunktu mums ir tiesības tos nodot, ja esat snieguši savu piekrišanu tam.
Personas datu nodošana trešajām valstīm
Nav plānots nodot Jūsu personas datus trešām valstīm vai starptautiskajām organizācijām, izņemot, kad ir
nepieciešams īstenot līgumu ar Jums. Par informāciju, kas, ja to pieprasa likums, informējam atsevišķi.
Kur tiek apstrādāti dati?
Jūsu personas datus mēs apstrādāsim tikai Vācijas Federatīvās Republikas datu centros.
Maksātspējas pārbaude
Mūsu uzņēmums regulāri pārskata līgumus un dažos gadījumos, kad pastāv likumīgas intereses, arī jūsu
maksātspēju. Mēs strādājam kopā ar Creditreform uzņēmumu Kemptenā/Alojā, Winterstein KG,
Fürstenstraße 1, 87439 Kemptena no kura mēs iegūstam nepieciešamos datus. Šajā nolūkā mēs nosūtīsim
Jūsu vārdu un Jūsu kontaktinformāciju minētajam uzņēmumam. Papildu informācija par datu apstrādi no
uzņēmuma Creditreform Kemptenā/Algojā, Winterstein KG, Jūs saņemsiet saskaņā ar ES VDAR 14. pantu,
sadaļā:
https://www.creditreform.de/navigations/content-footer/datenschutzerklaerung.html
Jūsu tiesības kā ”ieinteresētai personai”
Jums ir tiesības:
• Saskaņā ar VDAR 15. pantu Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs
apstrādājam. It īpaši jūs varat sniegt informāciju par apstrādes mērķiem, personas datu kategoriju,
saņēmēju kategorijām, kurām jūsu dati ir izpausti, plānoto saglabāšanas laiku, tiesības labot, anulēt,
apstrādāt vai ierobežot apstrādi. Pārsūdzības tiesību esamība, to datu izcelsmei, ja tie nav ievākti no
mums, kā arī automatizētu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana un, ja nepieciešams, nozīmīga
informāciju;
• saskaņā ar VDAR 16. pantu, nekavējoties jālabo atbildīgo personu neprecīzie personas dati;
• saskaņā ar VDAR 17. pantu pieprasīt dzēst Jūsu glabātos personas datus, izņemot gadījumus, kad
apstrāde ir paredzēta, lai īstenotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību, lai izpildītu juridisku
pienākumu, sabiedrības interešu dēļ vai lai aizstāvētu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
• saskaņā ar VDAR 18. pantu pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja Jūs apstrīdat datu
precizitāti, apstrāde ir nelikumīga un Jūs iebilstat pret to dzēšanu, bet tā vietā pieprasāt datu
izmantošanas ierobežošanu un tie vairs nav vajadzīgi, vai aizstāvēt tiesiskās prasības, vai iebilstot
pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu;
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saskaņā ar VDAR 20. pantu, lai iegūtu mums sniegtos personas datus strukturētā, kopīgā un
elektroniskā formātā vai pieprasītu nodošanu citai atbildīgajai personai;
saskaņā ar VDAR 7. panta 3. punktu Jūsu vienreiz piešķirtā piekrišana, kas nodota atbildīgajai
personai var tikt atsaukta jebkurā laikā. Tā rezultātā mums vairs nav atļauts turpmāk turpināt datu
apstrādi, pamatojoties uz šo piekrišanu un
saskaņā ar GDPR 77.pantu iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Parasti Jūs varat sazināties ar
savas dzīvesvietas vai darba uzraudzības iestādi vai mūsu uzņēmuma galveno biroju.

Informācijas pieprasījumu gadījumā, kas nenotiek rakstiski, mēs lūdzam Jūsu sapratni, ka mēs,
nepieciešamības gadījumā pieprasītu pierādījumus, ka Jūs esat konkrētā persona.
Tiesības iebilst
It īpaši Jums ir tiesības iebilst saskaņā ar VDAR 21. panta 1. un 2. punktu pret Jūsu datu apstrādi saistībā ar
tiešo mārketingu, ja tas ir balstīts uz interešu izsvēršanu.
Mūsu datu aizsardzības uzraudzītājs
Mūsu uzņēmumā ir nosaukti ārējie datu aizsardzības uzraudzītāji. Kontaktinformācijas iespējas ar kurām Jūs
varat mūs sasniegt:
IDKOM Networks GmbH - datu aizsardzības uzraudzītājs, Dieselstraße 1, 87437 Kemptena
Tomass Hugs, e-pasts: datenschutz@idkom.de
Tiesības iesniegt sūdzību
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi, ko mēs veicam datu aizsardzības iestādē:
Bavārijas Landesamt datu aizsardzības uzraudzība, Promenade 27, 91522 Ansbaha, tālruņa Nr. 0981
531300, fakss 0981 53981300, e-pasts: poststelle@lda.bayern.de , internetā: www.lda.bayern.de
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