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SIA “CERTUS” VEIKTĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE E-NOLIKTAVĀ 
 
 

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām (datu subjektiem) – informāciju 

par SIA “CERTUS” veikto personas datu apstrādi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 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) prasības. 

 Šajā dokumentā iekļauta informācija par SIA “CERTUS” veikto Pircēju (klientu) personas 

datu apstrādi E-NOLIKTAVA sadaļā “Katalogs”, kas pieejams caur interneta mājas lapu 

www.certus.lv.  

Papildus informāciju par uzņēmuma SIA “CERTUS” veikto personas datu apstrādi Jūs 

variet iegūt interneta mājas lapas www.certus.lv sadaļā “Privātuma politika”, bet informāciju par 

sīkdatnēm Jūs varat iegūt sadaļā “Sīkdatņu paziņojums”. 

  

1. Kas ir personas datu apstrādes pārzinis? 

Pārzinis SIA "CERTUS", reģistrācijas Nr. 50003340391 (turpmāk – Pārzinis). Pārziņa 

kontaktinformācija: juridiskā adrese: Noliktavu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130; biroja 

adrese: Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: info@certus.lv; tālr.+371 

67516914. 

 

2. Kādam nolūkam mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir apstrādes 

juridiskais pamats? 

2.1. Lai Jums tiešsaistē nodrošinātu piekļuvi informācijai par Pārziņa pārdotajām un noliktavā 

esošo preču klāstu un to cenām, lai veicinātu Pārziņa preču pārdošanu (Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f) apakšpunkts).  

2.2. Gadījumā, ja Jūs vēlēsieties iegādāties E-STOCK katalogā minētās preces, Jūsu personas 

dati var tikt izmantoti, lai noformētu pasūtījumu un izpildītu tā piegādi, ievērojot normatīvo 

aktu prasības, izrakstītu Jums nodokļu rēķinu, deklarētu Valsts ieņēmumu dienestā ar Jums 

veiktos darījumus, Pārziņa grāmatvedības uzskaitei, bankas operāciju vešanai un uzskaitei, 

darījumu noslēgšanas pierādīšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b), 

c) un f) apakšpunkts); 

2.3. Lai izpildītu distances līguma saistības un īstenotu Jūsu patērētāja tiesības, t.sk. atteikuma 

tiesības, garantijas tiesības un nodrošinātu līgumam neatbilstošas preces pārkāpuma 

novēršanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b), c) un f) apakšpunkts); 
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2.4. Lai novērstu krāpniecību, nodrošinātu preču izsniegšanu tieši preču Pircējam vai preču 

atgriešanu un preču pirkuma maksas atmaksu tiesīgajai personai, Pārziņa noliktavas 

darbinieki Pircēja vai tā pilnvarotās personas identificēšanai var lūgt uzrādīt personu 

apliecinošu dokumentu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b), c) un f) 

apakšpunkts); 

2.4. E-NOLIKTAVA kataloga vajadzībām tiek apstrādāti tikai Jūsu iesniegtie personas dati. 

Paplašinot sadarbību un Jums iegādājoties preces vai pakalpojumus, var tikt apstrādāts 

lielāks Jūsu iesniegto personas datu apjoms citiem mērķiem (piemēram, personalizētu 

komerciālu piedāvājumu sagatavošana, pakalpojumu līgumu noslēgšana u.c.). 

 

3. Kas ir Jūsu personas datu saņēmēji? 

3.1. Jūsu personas datus apstrādā par E-NOLIKTAVAS SIA “CERTUS” atbildīgais darbinieks, 

grāmatvede un noliktavas darbinieki, kuri ir atbildīgi par preču izsniegšanu un piegādi. 

Personas datiem var piekļūt arī SIA “CERTUS” sadarbības partneris, kurš rūpējas par 

interneta mājas lapas uzturēšanu. 

3.2. Iesniedzot normatīvajos aktos paredzētās atskaites – Valsts ieņēmu dienests.  

3.3. Strīdus vai apstākļu noskaidrošanas gadījumā, kā arī izpildot valsts amatpersonu, tiesu un 

iestāžu prasības – tiesas, tiesībsargājošajās un citas iestādes, kā arī Pārziņa juridiskās 

palīdzības sniedzēji. 

 

7. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko 

izmanto minētā laikposma noteikšanai. 

7.1. Jūsu parole un lietotājvārds, kā arī citi Jūsu elektroniski ievadītie dati tiek glabāti ne ilgāk kā 

6 (sešus) mēnešus kopš pēdējās autorizēšanās dienas E-NOLIKTAVA katalogā. Tomēr, 

izmantojot 1.punktā minēto kontaktinformāciju, Jums ir iespēja sazināties ar Pārzini un lūgt 

Jūsu elektroniski ievadīto personas datu dzēšanu pirms norādītā termiņa.  

7.2. Gadījumā, ja Jūs veiksiet pirkumu, Jūsu personas dati tiks glabāti Pārziņa grāmatvedības 

uzskaites vajadzībām, kamēr Pārzinim pastāvēs juridisks pienākums šādus datus glabāt 

(piemēram, saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu  atsevišķi attaisnojuma 

dokumenti jāglabā 5 gadus). 

7.3. Kamēr personas dati ir nepieciešami noslēgtā preču piegādes darījuma saistību izpildei. 

7.4. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Pircējs var īstenot savas 

leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā).  
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4. Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 

1. punkta f) apakšpunktu 

Pārziņa efektīva organizatoriskā pārvaldība; tiesības uz efektīvu Pārziņa likumisko tiesību un 

interešu aizsardzību; nodrošināt efektīvu finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; pierādīt darījuma 

noslēgšanu un saistību izpildi. 

 

5. Jūsu tiesības  

Jums ir tiesības pieprasīt Pārzinim, lai nodrošina Jums piekļuvi Jūsu personas datiem, veikt to 

labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, vai tiesības iebilst pret 

apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku 

iesniegumu. Jūs varat īstenot savas tiesības, iesniedzot pieprasījumu Pārzinim par savu tiesību 

īstenošanu: rakstveida formā klātienē, Pārziņa biroja administratorei darba laikā (darba dienās no 

plkst.9:00 līdz 17:00), biroja adresē: Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, uzrādot 

personu apliecinošu dokumentu; elektroniskā pasta veidā, parakstot pieprasījumu ar drošu 

elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: info@certus.lv. 

 

6. Jūsu tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei 

Gadījumā, ja Jums rodas pretenzijas pret Pārziņa veikto datu apstrādi, aicinām Jūs vispirms 

vērsties pie Pārziņa. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības iesniegt sūdzību 

uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011 vai 

elektroniski uz elektroniskā pasta adresi:  info@dvi.gov.lv. 

 

 


