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Informācija par personas datu apstrādi darbinieka atlases procesā
Latvijas Republika prokuratūrā
1. Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija
1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas prokuratūra (turpmāk – Prokuratūra),
reģ. Nr. 90000022859, adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801, tālrunis: 67044400, e-pasts:
gen@lrp.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.lrp.gov.lv.
2. Prokuratūras datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datudrosiba@lrp.gov.lv.
2. Apstrādes nolūks un juridiskais pamats
3. Visi amata pretendenta (turpmāk - pretendents) sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti
tikai vakantās amata vietas atlases vajadzībām.
4. Datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016)
6.panta 1.punkta a) un c) apakšpunkts, Darba likuma 10.nodaļa.
3. Personas datu saņēmēji
5. Pretendenta iesniegtos personas datus apstrādā tikai personāla atlases ietvaros iesaistītie
Prokuratūras darbinieki un prokurori.
6. Prokuratūra nodod pretendenta personas datus trešajām personām tikai pēc viņu pamatota
pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tam nepieciešamajā apjomā, kā arī
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Prokuratūras likumīgo interešu aizsardzībai.
4. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un automatizēta lēmumu pieņemšana
7. Pretendenta personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā
(ES/EEZ). Datu nodošana ārpus ES/EEZ netiek veikta.
8. Automatizēta lēmumu pieņemšana personāla atlases procesā Prokuratūrā netiek veikta.
5. Datu glabāšana
9. Pretendentu personas dati tiek glabāti 6 (sešus) mēnešus pēc personāla atlases procesa beigām
(šis nosacījums nav attiecināms uz personu, ar kuru tiks slēgts darba līgums). Izņēmums datu
glabāšanas termiņa pagarināšanai ir gadījumos, kad Prokuratūra aizstāv savas likumiskās
intereses. Šādā gadījumā personas dati tiks dzēsti pēc likumisko interešu aizstāvības procesa
beigām.
6. Pretendenta tiesības
10. Pretendentam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas
datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu
labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu
vai iebilst pret apstrādi, realizēt tiesības uz savu datu pārnesamību, kā arī tiesības iesniegt sūdzību
par savu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) Elijas ielā 17, Rīgā,
LV-1050, ja persona uzskata, ka tās tiesības un intereses tiek pārkāptas.

11. Gadījumā, ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz personas piekrišanu
(piemēram, ja pretendents ir piekritis, ka Prokuratūra saglabā iesniegtos datus citām vakancēm),
personai ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt. Piekrišanas atsaukums neietekmē tās apstrādes
likumību, kas tikusi veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms atsaukuma.
12. Pretendents īstenojot savas tiesības, kā arī norādot, ka tas ir “datu subjekta pieprasījums” var
vērsties Prokuratūrā šādos veidos:
12.1. nosūtot iesniegumu pa pastu uz adresi: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801;
12.2. nosūtot iesniegumu elektroniski uz elektroniskā pasta adresi gen@lrp.gov.lv vai
datudrosiba@lrp.gov.lv (iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu);
12.3. nosūtot iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv.
13. Pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas Prokuratūra izvērtē pieprasījumu un izpilda to,
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
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