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Informācija par Privātuma Politiku  

 

SIA „MAI Insurance brokers”, uzņēmuma kods 40003526218 (turpmāk tekstā – Sabiedrība 

vai mēs), kas reģistrēta Ieriķu ielā 15 k-3, Rīgā, Latvijā, apdrošināšanas brokeru uzņēmums, kas 

iekļauts Latvijas uzraudzības institūcijas „Finanšu un kapitāla tirgus komisija” uzturētajā 

apdrošināšanas brokeru uzņēmumu sarakstā (https://www.fktk.lv/lv/market/insurance-

intermediaries/). 

 

Vācot un izmantojot Personas datus (turpmāk tekstā – Personas Dati), mums ir pienākums 

izmantot un apstrādāt Jūsu Personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – 

Privātuma Politika) un piemērojamajiem likumiem, ieskaitot Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 

datu aizsardzības Regula) (turpmāk tekstā – Regula, GDPR) un citiem tiesību aktiem, kas 

reglamentē personas datu aizsardzību un apstrādi. 

 

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka, gadījumā, ja Jūs sniedzat mums informāciju par jebkuru citu 

personu, izņemot sevi, savus darbiniekus, partnerus, apdrošinātās personas, Jums jāpārliecinās, 

ka viņi ir informēti par to, kā tiks izmantoti viņu dati. 

 

Šajā Privātuma politikā ir definēts kādā veidā mēs apstrādājam Jūsu un citu mūsu klientu 

personas datus: kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam, kam mēs tos nododam, no 

kurienes tos saņemam, kādiem mērķiem tos izmantojam, kā mēs nodrošinām to drošību, un 

Jūsu tiesības uz privātumu. 

 

Šī Privātuma Politika attiecas uz Sabiedrību no 2020. gada. 8. decembra. 

 

Definīcijas 

 

Šīs definīcijas palīdzēs Jums izprast mūsu Privātuma politiku un visus lietotos terminus: 

 

1. ‘līguma izpilde‘ nozīmē Jūsu Personas datu apstrādi, lai izpildītu starp Jums un mums 

parakstīto līgumu (piem., sniegt Jums pakalpojumus) vai pēc Jūsu pieprasījuma veiktu 

atbilstošus pasākumus pirms šāda līguma noslēgšanas; 

2. ‘juridiskās saistības‘ nozīmē Jūsu Personas datu apstrādi, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu 

uz mums attiecināmos juridiskos vai normatīvos pienākumus (piem., reaģēt uz tiesas 

rīkojumiem, realizēt tiesību aktu prasības); 

3. ‘likumīgās intereses‘ ir juridiskais pamats Jūsu Personas datu izmantošanai, piem., 

pakalpojumu sniegšanai un uzlabošanai, uzņēmējdarbības savstarpējo attiecību un/vai 

mārketinga uzlabošanai; 

4. ‘pakalpojumi‘ ir mūsu produkti un pakalpojumi, kurus mēs sniedzam kā apdrošināšanas 

brokeru uzņēmums, kurš iekļauts Latvijas uzraudzības institūcijas „Finanšu un kapitāla tirgus 

komisija” uzturētajā apdrošināšanas brokeru uzņēmumu sarakstā; 

5. ‘mēs‘, ‘mūs‘, ‘mūsu‘ vai ‘Sabiedrība‘ ir SIA „MAI Insurance brokers”, uzņēmuma kods 

40003526218, kas reģistrēta Ieriķu ielā 15 k-3, Rīgā, Latvijā; 
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6. ‘Jūs‘ nozīmē Jūs, kā kandidātu uz Sabiedrības darbinieka vietu, potenciālo, esošo un/vai 

bijušo klientu, mūsu klienta darbinieku vai citas puses, piem., labuma saņēmējus,pilnvarotos 

pārstāvjus, citas saistītās puses un/vai personas, kas sazinās ar mums pa e-pastu vai ar 

citiem komunikācijas līdzekļiem. 

 

Privātuma Politikas atjauninājumi  

 

Mēs regulāri pārskatām šo Privātuma politiku, un paturam tiesības mainīt to jebkurā laikā 

saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesību aktiem. Jebkuras izmaiņas un 

precizējumi stājas spēkā uzreiz no dienas, kad mēs savā interneta vietnē pasludināsim mainītos 

nosacījumus: http://www.mai-cee.com/countries/latvia. 

 

Personas datu apstrādes principi 

 

Principi, kurus mēs ievērojam, apstrādājot Jūsu Personas datus: 

1. ‘likumības, godīguma un pārredzamības princips‘ – Jūsu Personas dati, attiecībā uz datu 

subjektu, tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā;  

2. ‘mērķa ierobežojuma princips’ – Jūsu Personas dati tiek vākti konkrētiem, skaidri 

definētiem un likumīgiem mērķiem un to turpmākā apstrāde netiek veikta ar minētajiem 

mērķiem nesavietojamā veidā; 

3. ‘datu apjoma minimizācijas princips‘– Jūsu Personas datiem jābūt adekvātiem, 

atbilstīgiem un jāietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos; 

4. ‘precizitātes princips‘ – Jūsu Personas datiem jābūt precīziem un, ja nepieciešams, regulāri 

atjauninātiem; ir jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka Jūsu neprecīzi Personas 

dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek aptrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti; 

5. ‘uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips‘ – Jūsu Personas dati jāglabā tādā formā, 

lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, 

kādiem Personas dati tiek apstrādāti; 

6. ‘integritātes un konfidencialitātes princips‘ – Jūsu Personas dati ir jāapstrādā tādā veidā, 

lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu Personas 

datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, 

kā arī pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.   

 

Jūsu Personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju, un tos drīkst izpaust trešajām 

personām tikai saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas šajā Privātuma politikā 

un piemērojamos tiesību aktos. 

Klientu vai citu apdrošināšanas attiecību dalībnieku personas datu apstrāde 

 

Klientu vai citu apdrošināšanas attiecību dalībnieku apstrādāto personas datu 

kategorijas  

 

Atkarībā no apdrošināšanas produktiem, mēs vācam un apstrādājam dažāda veida personas 

datus. Šīs ir galvenās, bet ne visas, Sabiedrības apstrādāto personas datu kategorijas:  
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1. Personas identifikācijas dati un darbības dati: personas vārds, uzvārds, personas kods 

(ja klients ir fiziska persona) vai dzimšanas datums (vecums), amats; 

2. Apdrošināšanas polises dati: apdrošināšanas veids, apdrošināšanas polises sērija un 

numurs, apdrošinājuma ņēmēja kods, spēkā stāšanās datums, apdrošināšanas polises 

derīguma termiņa beigu datums, apdrošināšanas summa, iemaksas summa, 

apdrošināšanas iemaksu samaksas datums, saņemto apdrošināšanas iemaksu summa, 

iemaksas maksājuma dokumenta numurs un citi dati; 

3. Dati par citiem apdrošināšanas attiecību dalībniekiem: labuma guvējiem, 

apdrošinātajām personām, cietušajām trešajām personām; 

4. Apdrošinātā objekta dati un dati, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu: atkarībā 

no apdrošināšanas līguma informācija attiecas uz nedzīvības apdrošināšanu, piemēram, 

īpašuma apdrošināšanu, transportlīdzekļu apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu, ceļojumu apdrošināšanu, galvojumu, kravas apdrošināšanu utt., Kā arī dati, 

kas tiek apstrādāti ja iestājas apdrošīnāšanas gadījums; 

5. Dati, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu: dati par līgumu izpildi vai neizpildi, spēkā 

esošajiem līgumiem vai līgumiem, kuru termiņš ir beidzies, iesniegtajiem pieprasījumiem, 

sūdzībām, apdrošināšanas gadījumiem utt.; 

6. Finanšu dati: maksātāja vārds, uzvārds, maksājuma mērķis, maksājuma termiņš, 

maksājuma summa, maksājuma datums, maksājuma uzdevuma numurs, vai maksājums 

tiek maksāts tieši apdrošinātājam, bankas konta numurs, apdrošinājuma ņēmēja parāds, 

vai iemaksas samaksa ir atlikta, apdrošināšanas pabalsta summa, pdrošināšanas pabalsta 

apmēru; 

7. Kontaktinformācija: korespondences, tālruņa numurs, e-pasta adrese; 

8. Dati par personas profesiju. 

 

Informējam, ka dati, kas nav uzskaitīti iepriekš, un kurus Jūs mums esat iesniedzis vai kuri tika 

iesniegti Jūsu vārdā, vai kurus mēs esam ģenerējuši, sniedzot Jums pakalpojumus, var arī tikt 

vākti un apstrādāti. 

 

Klientu vai citu apdrošināšanas attiecību dalībnieku datu apstrādes mērķis un juridiskais 

pamats 

 

Mēs vācam klientu vai citu apdrošināšanas attiecību dalībnieku personas datus tikai iepriekš 

noteiktiem, definētiem mērķiem: 

 

Datu apstrādes mērķis Datu apstrādes juridiskais 

pamats 

Personas datu kategorijas 

Līgumu slēgšana ar 

potenciālajiem klientiem un 

citu darbību veikšana pirms 

līguma noslēgšanas (klienta 

iepazīšanai, identificēšanai un 

apstiprināšanai). 

Lai veiktu darbības pēc 

potenciāla klienta pieprasījuma 

pirms līguma noslēgšanas; 

Sabiedrības likumīgo interešu 

nodrošināšana; 

Sabiedrībai paredzēto juridisko 

saistību izpilde. 

Personas identitātes un 

darbības dati; 

Apdrošināmā objekta dati; 

Finanšu dati; 

Kontaktinformācija; 

Cita sniegtā informācija. 

 

Līguma izpilde. Lai izpildītu līgumu, kuras puse 

ir klients; 

Personas identitātes un 

darbības dati;  
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Sabiedrības likumīgo interešu 

nodrošināšana; 

Sabiedrībai paredzēto juridisko 

saistību izpilde. 

 

Apdrošināšanas polises dati; 

Apdrošināmā objekta dati un 

dati, kas saistīti ar 

apdrošināšanas gadījumu; 

Finanšu dati; 

Kontaktinformācija; 

Citi personas dati, kurus 

iesniedza klients vai kuri tika 

iesniegti klienta vārdā, vai 

kurus Sabiedrība ģenerējusi, 

sniedzot klientam 

pakalpojumus. 

Juridisko prasību izpilde. Sabiedrībai paredzēto juridisko 

saistību izpilde. 

Personas identitātes un 

darbības dati;  

Apdrošināšanas polises dati; 

Apdrošināmā objekta dati un 

dati, kas saistīti ar 

apdrošināšanas gadījumu; 

Finanšu dati; 

Kontaktinformācija; 

Citi personas dati, kurus 

iesniedza klients vai kuri tika 

iesniegti klienta vārdā, vai 

kurus Sabiedrība ģenerējusi, 

sniedzot klientam 

pakalpojumus. 

Sniegt atbildi uz mūsu 

interneta vietnē vai, 

izmantojot citus 

komunikācijas līdzekļus, 

iesniegto Jūsu pieprasījumu. 

 

Jūsu dotā piekrišana; 

Sabiedrības likumīgo interešu 

nodrošināšana. 

Personas identitātes dati; 

Kontaktinformācija; 

Citi personas dati, kurus 

iesniedza klients vai kuri tika 

iesniegti klienta vārdā, vai 

kurus Sabiedrība ģenerējusi, 

sniedzot klientam 

pakalpojumus. 

 

 

Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu personas datu apstrāde  

 

Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu apstrādāto personas datu kategorijas  

 

Atkarībā no darba pozīcijas mēs vācam un apstrādājam dažāda veida personas datus. Šīs ir 

galvenās, bet ne visas, Sabiedrības apstrādāto personas datu kategorijas:  

 

1. Personas identifikācijas dati: kandidāta uz darbinieka vietu vārds, uzvārds, dzimšanas 

datums (vecums); 
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2. Dati par kvalifikāciju un pieredzi: informācija par kandidāta uz darbinieka vietu darba 

pieredzi (darba vieta, darba periods, amats, pienākumi un/vai sasniegumi), informācija 

par kandidāta uz darbinieka vietu izglītību (izglītības iestāde, mācību periods, iegūtā 

izglītība un/vai kvalifikācija), informācija par kvalifikācijas celšanu (izietās mācības, 

iegūtie sertifikāti), informācija par valodu prasmēm, informācijas tehnoloģiju, 

braukšanas prasmēm, citām kompetencēm, cita informācija, kuru ir sniedzis kandidāts 

uz darbinieka vietu savā dzīves aprakstā (CV), motivācijas vēstulē vai citos 

kandidatēšanas dokumentos; 

3. Nevainojamas reputācijas personas dati: dati, kurus Sabiedrība apstrādā, īstenojot 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums paredzēto apdrošināšanas brokera 

nevainojamas reputācijas kontroli, ieskaitot datus par sodāmību; 

4. Kontaktinformācija: dzīvesvietas adrese, korespondences adrese (ja tā atšķiras no 

pastāvīgās dzīvesvietas), tālruņa numurs, e-pasta adrese. 

 

Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu personas datu apstrādes mērķis un juridiskais 

pamats  

 

Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu personas datus mēs vācam tikai iepriekš noteiktiem 

un definētiem mērķiem: 

 

Datu apstrādes mērķis Datu apstrādes juridiskais 

pamats 

Personas datu kategorijas 

Kandidātu uz darbinieku vietu 

atlases veikšana 

Kandidāta uz darbinieka vietu 

dotā piekrišana  

Personas identifikācijas dati; 

Nevainojamas reputācijas 

personas dati*; 

Kontaktinformācija; 

Cita sniegtā informācija. 

*Nevainojamas reputācijas 

kandidātu Personas datus 

Sabiedrība vāc un apstrādā 

tikai tādā gadījumā un tādā 

apjomā, kad un ciktāl tas ir 

nepieciešams, veicot atlasi uz 

apdrošināšanas brokera vietu 

tiktāl, ciktāl to pieļauj 

piemērojamie tiesību akti. 

 

Kandidātu uz darbinieku vietu 

datu bāzes administrēšana 

Kandidāta uz darbinieka vietu 

dotā piekrišana. 

Kandidāta uz darbinieka vietu 

vārds, uzvārds, dzimšanas 

datums (vecums);  

Kontaktinformācija; 

Cita sniegtā informācija. 

 

Personas datu iegūšanas veidi  
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Mēs saņemam Jūsu Personas datus tad, kad Jūs tos mums tieši iesniedzat, piemēram, kļūstot 

par mūsu klientu un/vai sniedzot mums informāciju elektroniski (piemēram, aizpildot veidlapu 

mūsu interneta vietnē), apmeklējot un izmantojot mūsu interneta vietni vai abonējot mūsu 

elektroniskās publikācijas (piemēram, biļeteni) utt. 

 

Mēs arī vācam Personas datus par Jums no trešajām personām un/vai publiski pieejamiem 

reģistriem vai citiem avotiem, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, piemēram, no valsts 

reģistriem, institūcijām, iestādēm, citām juridiskām personām utt. 

 

Dažos gadījumos Jūsu datus mēs varam saņemt tad, kad Jūs apdrošināt citu personu. Šajā 

gadījumā Jums ir pienākums informēt šo personu un saņemt šādas personas piekrišanu, un 

mēs, saņemot šādus datus, uzskatām, ka Jūs to darāt ar šīs personas ziņu un piekrišanu. 

 

Jūsu, kā kandidāta uz Sabiedrības darbinieka vietu, datus mēs saņemam tieši no Jums, 

piemēram, kad Jūs nosūtāt dzīves aprakstu (CV) un/vai motivācijas vēstuli, kā arī citus 

kandidēšanas dokumentus. 

 

Informāciju par jūsu kandidatūru, dzīves aprakstu (CV) un/vai citus kandidēšanas dokumentus 

varam iegūt arī no darba meklēšanas, atlases un/vai starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, 

piem., no Latvijas Republikas darba biržas, nodarbinātības aģentūrām, un/vai karjeras 

portāliem. 

 

Noteiktu informāciju mēs varam iegūt no trešajām pusēm, piem., no personām, kuras Jūs ieteic, 

no pašreizējiem vai bijušajiem darba devējiem, taču šādu informāciju mēs vāksim taikai tad, ja 

mums būs likumīgs pamats to darīt, piemēram, ja Jūs dosiet piekrišanu sazināties ar Jūsu darba 

devēju un/vai citu Jūsu norādīto personu. 

Personas datu nodošana trešajām personām  

 

Mēs varam izpaust un/vai nodot Jūsu Personas datus tikai saskaņā ar likumdošanas prasībām 

un konfidencialitātes principiem šādām saņēmēju kategorijām: 

1. Valsts un pašvaldību institūcijām, iestādēm, organizācijām un citiem valsts pārvaldes 

subjektiem; 

2. Pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesām, tiesu izpildītājiem, notāriem; 

3. Komercbankām, citām finanšu iestādēm; 

4. Juridiskajiem, finanšu, nodokļu, uzņēmējdarbības vadības, personāla administrēšanas, 

grāmatvedības uzskaites padomdevējiem u.tml.; 

5. Mūsu partneriem, apdrošināšanas sabiedrībām vai citām personām, kas ir 

nepieciešama mūsu produktu un pakalpojumu piegādes sastāvdaļa; 

6. Citām personām, ar kurām mēs plānojam slēgt vai esam noslēguši līgumu(-us). 

 

Mēs varam arī atklāt Jūsu Personas datus, ja mums ir pienākums atklāt vai dalīties ar Jūsu 

personisko informāciju, lai izpildītu jebkādas juridiskas vai normatīvas saistības vai 

pieprasījumus. 



No. 08122020-1, stājas spēkā no 08.12.2020 

 

SIA "MAI Insurance Brokers", reg. nr.:40003526218, 15/3 Ieriķu iela, Rīga, LV-1084, Latvija. 

Starptautiskā Personas datu nodošana 

 

Informējam Jūs, ka Jūsu Personas dati var tikt nodoti un apstrādāti ārpus Eiropas Savienības 

(turpmāk tekstā – ES) un Eiropas ekonomikas zonas (turpmāk tekstā – EEZ). 

 

Personas datu nodošanu var uzskatīt par nepieciešamu šādās situācijās kā, piemēram: 

1. lai noslēgtu līgumu starp Jums un mums un/vai, lai izpildītu šādā līgumā noteiktās saistības; 

2. lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, lai 

celtu prasību tiesā / citās iestādēs; 

3. lai izpildītu juridiskās prasības vai īstenotu publiskās intereses. 

 

Pārsūtot jūsu personas datus starptautiski, mēs nodrošinām atbilstošu drošības pasākumu 

ieviešanu saskaņā ar likumdošanas prasībām. 

 

Pārsūtot datus uz valstīm ārpus EEZ, par kurām Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par 

datu aizsardzības atbilstību, mēs nodrošināsim datu aizsardzību, parakstot ar saņēmēju Eiropas 

Komisijas apstiprinātos standarta līguma noteikumus vai iegūstot inspekcijas speciālu atļauju. 

 

Mēs varam pārsūtīt personas datus trešai personai, izmantojot citus pasākumus, ja tas 

nodrošina atbilstošus drošības pasākumus, kā norādīts GDPR. 

 

Kā mēs aizsargājam Jūsu Personas datus? 

 

Mēs veicam dažādus drošības pasākumus, lai garantētu Jūsu Personas datu drošību. Savā 

praksē mēs izmantojam tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības pasākumus saskaņā 

ar jaunāko datu aizsardzības praksi, lai aizsargātu pret nelikumīgu piekļuvi, nozaudēšanu, 

nepareizu izmantošanu, nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu vai 

jebkādu citu nelikumīgu Personas datu apstrādi. Šie pasākumi ietver ugunsmūri, drošu 

aprīkojumu, piekļuves kontroli un tiesību ierobežošanu, datu glabāšanas sistēmu uzraudzību, 

personāla apmācību un rūpību apakšuzņēmēju atlasē. 

Mums un visiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas var apstrādāt Personas datus 

mūsu vārdā, ir arī pienākums ievērot Personas datu konfidencialitātes principus un prasības, 

pamatojoties uz līgumattiecībām. 

 

Personas datu glabāšanas principi un termiņi 

 

Personas datus mēs glabājam tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķu, kuriem tie tika vākti, 

sasniegšanai, vai tik ilgi, cik to prasa likumi. Tas nozīmē, ka mēs glabāsim Jūsu Personas datus 

tik ilgi, cik tas būs nepieciešams mērķu, kuriem Jūsu Personas dati tika vākti un apstrādāti, 

sasniegšanai, bet ne ilgāk, kā to prasa piemērojamie likumi un citi tiesību akti. Personas datu 

glabāšanas periods ir atkarīgs no noslēgtajiem līgumiem, tiesību aktu prasībām vai Sabiedrības 

likumīgajām interesēm. 
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Ja Latvijas Republikas tiesību akti nenosaka nekādu Personas datu glabāšanas periodu, šo 

periodu noteiksim mēs, ņemot vērā datu glabāšanas likumīgo mērķi, juridisko pamatu un 

Personas datu likumīgas apstrādes principus. 

 

Turpmāk sniegti galvenie Personas datu glabāšanas termiņi, kurus piemēro Sabiedrība: 

1) mēs glabājam Personas datus, kas apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, tik ilgi, kamēr ir 

spēkā Jūsu piekrišana, ja vien nav citu objektīvu apstākļu šo Personas datu ilgākai 

glabāšanai; 

2) mēs (kā kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu) atlases procesa beigās iznīcināsim visus 

Jūsu Personas datus, kas vākti atlases nolūkos, ja nesaņemsim Jūsu piekrišanu turpmākai 

datu apstrādei. Par atlases beigu datumu uzskata dienu, kad tiek noslēgts darba līgums ar 

personu, kura ieņems izsludinātu amatu; 

3) Jūsu (kā kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu) dzīves apraksts (CV), lūgumi un citi 

iesniegtie dokumenti ar mērķi nākotnē sniegt informāciju par turpmākajiem darbinieku 

meklējumiem un atlasēm tiek glabāti 1 gadu no atlases beigu datuma, ja ir saņemta Jūsu 

piekrišana šādai turpmākajai Personas datu apstrādei. Par atlases beigu datumu uzskata 

dienu, kad tiek noslēgts darba līgums ar personu, kura ieņems izsludinātu amatu; 

4) Jūsu Personas dati, kas tiek apstrādāti nolūkā noslēgt ar Jums līgumus un veikt citas 

darbības pirms līguma noslēgšanas (lai jūs iepazītu un identificētu), tiek glabāti 1 gadu no 

piedāvājuma saņemšanas dienas, ja vien mums nav likumīgas intereses saglabāt šādus 

datus ilgāk; 

5) Jūsu Personas dati, kas tiek apstrādāti līguma izpildes laikā, tiek glabāti 10 gadus pēc līguma 

beigām; 

6) Jūsu Personas dati, kurus Jūs sniedzāt caur mūsu interneta vietni, tiek glabāti tik ilgi, cik tas 

ir nepieciešams Jūsu pieprasījuma izpildei un turpmākas sadarbības atbalstīšanai, bet ne 

ilgāk kā 6 mēnešus no pēdējās komunikācijas dienas, ja vien nav likumīgu prasību tos 

saglabāt ilgāk.  

 

Citi šeit nenorādītie dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

 

Mēs arī Jūs informējam, ka dažos gadījumos Jūsu Personas dati var tikt uzglabāti ilgāk: 

1) ja ir nepieciešams, lai Sabiedrība varētu sevi aizstāvēt pret prasījumiem, pretenzijām 

vai prasībām un realizēt savas tiesības; 

2) pastāv pamatotas aizdomas par prettiesisku darbību, par kuru notiek izmeklēšana; 

3) Personas dati ir nepieciešami strīda vai sūdzības pareizai atrisināšanai; 

4) tiek saņemts Datu subjekta pieprasījums iepazīties ar saviem Personas datiem; 

5) citu tiesību aktos paredzētu pamatojumu gadījumā. 

 

Kādas tiesības Jums ir attiecībā uz Personas datiem? 

Jums, kā datu subjektam, ir šādas tiesības:  

1. Tiesības saņemt informāciju par to, vai Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, un, 

ja jā, iepazīties ar saviem Personas datiem  
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Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kādus Personas datus mēs apstrādājam, kur tie tiek 

vākti, kādiem mērķiem tie tiek apstrādāti, cik ilgi tie tiek glabāti, kam tie tiek sniegti u.c. 

Jāatzīmē, ka Jūsu piekļuves tiesības datiem var ierobežot tiesību akti, citu personu privātuma 

aizsardzība un iemesli, kas saistīti ar mūsu uzņēmējdarbību un praksi.  

2. Tiesības pieprasīt ar Jums saistītu neprecīzu Personas datu labošanu  

Ja izrādās, ka mēs apstrādājam neprecīzus, nepilnīgus Personas datus par Jums, Jums ir tiesības 

pieprasīt Personas datu labošanu un papildināšanu. 

3. Tiesības uz datu dzēšanu („tiesības tikt aizmirstam”) 

Jums ir tiesības pieprasīt daļas vai visu Jūsu apstrādāto Personas datu dzēšanu, ja mums vairs 

nav juridiska pamata tos apstrādāt vai ja ir citi tiesību aktos noteikti iemesli.  

4. Tiesības lūgt ierobežot Personas datu apstrādi  

Jums ir arī tiesības lūgt ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi uz noteiktu laiku. Tā var būt, 

piemēram, situācija, kad Jūs uzskatāt, ka šāda apstrāde ir nelikumīga un/vai dati par Jums ir 

neprecīzi, un mums tas ir jāpārbauda.  

5. Tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, ja apstrāde pamatojas uz mūsu 

likumīgajām interesēm  

Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz likumīgām mūsu interesēm, Jums ir tiesības 

nepiekrist Jūsu Personas datu apstrādei, ja vien mūsu datu apstrādes interesēm ir prioritāte 

pār Jūsu interesēm. 

6. Tiesības uz Personas datu pārnesamību 

Atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt pārcelt ar Jums saistītos personas datus, kurus 

Jūs esat mums iesniedzis, ierasti lietotā un datorlasāmā formātā, un Jums ir tiesības pieprasīt, 

lai tie tiktu pārsūtīti citam datu pārvaldītājam. 

7. Tiesības atsaukt doto piekrišanu  

Ja Personas datu apstrāde ir pamatota ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības atsaukt savu 

piekrišanu Personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās datu apstrādes 

likumību, kas tikusi veikta, pamatojoties uz piekrišanu, pirms atsaukuma. 

8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē  

Ja uzskatāt, ka mūsu Personas datu apstrāde notiek, pārkāpjot Jūsu tiesības un likumīgās 

intereses, kas noteiktas piemērojamos tiesību aktos, varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē 

– Valsts datu inspekcijā: https://www.dvi.gov.lv/en/.  

 



No. 08122020-1, stājas spēkā no 08.12.2020 

 

SIA "MAI Insurance Brokers", reg. nr.:40003526218, 15/3 Ieriķu iela, Rīga, LV-1084, Latvija. 

Jūsu tiesību realizēšana  

 

Iepriekšminētās tiesības tiks realizētas tikai pēc tam, kad būsim saņēmuši Jūsu rakstisku 

pieprasījumu realizēt iepriekš iepriekšminētās tiesības, un tikai tad, kad tiks apstiprināta Jūsu 

identitāte. Šāds rakstisks pieprasījums jāiesniedz mums personīgi ierodoties mūsu reģistrētajā 

juridiskajā adresē, pa parasto pastu vai elektronisko pastu: dpo.lv@mai-cee.com. 

 

Jūsu pieprasījumi tiks izskatīti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas dienas. Īpašos gadījumos, atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un Personas datu 

apjoma, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu termiņš var tikt pagarināts, par to Jūs iepriekš 

informējot. Atbilde uz Jūsu pieprasījumu Jums tiks sniegta tādā pašā veidā, kādā tika saņemts 

pieprasījums, izņemot gadījumu, ja informāciju Jūs vēlaties saņemt elektroniski. 

 

Sazinieties ar mums  

 

Ja Jums ir jautājumi par savu Personas datu apstrādi, vai vēlaties izmantot savas tiesības, varat 

sazināties ar mums pa e-pastu dpo.lv@mai-cee.com, adrese SIA „MAI Insurance brokers”, 

uzņēmuma kods 40003526218, Ieriķu iela 15 k-3, Rīga, Latvija. 
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