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1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Mums, “ALOJA-STARKELSEN” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, turpmāk – “Ražotājs”
un/vai “Mēs”, ir svarīgi nodrošināt un ievērot fizisku personu privātuma aizsardzību atbilstoši
spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, jo īpaši, Vispārīgai datu aizsardzības regulai Nr.
2016/679 (turpmāk – Datu regula un tas izmaiņām).
1.2. Vispārējās privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir informēt un sniegt
skaidrojumu par to, kā Ražotājs rūpējas un aizsargā fizisko personu, t.sk., semināra dalībnieku,
klientu, ar sadarbības parteri saistītu fizisku personu un apmeklētāju, personas datus, kā arī
vēlamies Jums palīdzēt saprast, kādā veidā un kādiem mērķiem personas dati tiek apstrādāti.
Tāpat šajā politikā varēsiet iepazīties ar datu subjektiem, tai skaitā, Jums, piemītošajām
tiesībām personas datu aizsardzības jomā.
1.3. Šo Privātuma politiku esam centušies izveidot pēc iespējas vienkāršāku, lai būtu vieglāk
saprotami šajā politikā norādītie termini, aicinām Jūs vispirms iepazīties ar šādu jēdzienu
skaidrojumu:
1.3.1. anonimizācija– informācijas pārveidošanas metode, pēc kuras piemērošanas informācija
vairs nav attiecināma uz fizisku personu, jo visi personu identificējošie elementi ir izslēgti
no personas datu kopas;
1.3.2. datu subjekts – jebkura tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona;
1.3.3. Līgums – starp Ražotāju un datu subjektu noslēgts līgums, vai līgums, kas noslēgts ar
sadarbības partneri, klientu, no kura izriet ar šo partneri vai klientu saistītu fizisku personu
datu apstrāde;
1.3.4. Jūs – fiziska persona, kuras personas dati ir nonākuši Mūsu rīcībā, piemēram, Mūsu
organizētu semināru dalībnieki, klienti, ar sadarbības partneriem saistītas fiziskas personas,
apmeklētāji;
1.3.5. personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz datu subjektu;
1.3.6. pseidonimizācija – personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav
iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar
noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un
organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu
vai identificējamu fizisku personu.
2. Kādā veidā Ražotājs iegūst personas datus?
Personas datus pamatā apstrādājam, lai nodrošinātu savu darbību, izpildītu normatīvo aktu prasības,
līgumiskas saistības, kā arī lai nodrošinātu klientu, darbinieku, apmeklētāju veselību un drošību, un
infrastruktūras aizsardzību.
2.1. Datus iegūstam no datu subjekta - Jums. Personas datus pamatā iegūstam brīdī, kad Jūs tos esat
Mums sniedzis, piemēram, piesakot savu dalību Mūsu organizētā seminārā, noslēdzot ar mums
Līgumu.
2.2. Dati tiek radīti procesā. Dati tiek radīti Ražotāja infrastruktūras apmeklējuma laikā, veicot
videonovērošanu objektos, Mūsu organizētu semināru vai pasākumu laikā, piemēram, tiek
uzņemtas semināru vai pasākumu fotogrāfijas – par ko informēsim atsevišķi konkrētā gadījumā.
Pasākumi var tikt fotografēti arī vēsturiskā fakta fiksēšanai un pēctecības nodrošināšanai.
2.3. Dati tiek iegūti no citiem. Atsevišķos gadījumos personas dati var tikt iegūti no citām trešajām
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personām, piemēram, personas dati var tikt iegūti no sadarbības partnera, kurš informē par personu,
kura veiks no Līguma izrietošo saistību izpildi. Gadījumā, ja Līguma izpildes ietvaros Ražotājs
nodrošina arī ceļošanas un transporta procesa organizēšanu, minētā mērķa sasniegšanai sadarbības
partneru, klientu norādīto fizisko personu dati tikai nepieciešamajā apmērā var tikt nodoti citiem
komersantiem (t.sk. ceļošanas aģentiem), kas nodrošina un organizē tūrisma, ceļošanas,
uzturēšanās un transporta pakalpojumus. Tāpat uzņēmuma pārstāvis var sniegt informāciju par
semināra apmeklētājiem.
3. Kādus personas datus Ražotājs apstrādā?
Personas datu kategorijas, kuras apstrādājam, ietver:
3.1. Personu identificējošie un kontaktu dati (piemēram, klientu vārds, uzvārds, personas kods,
adrese, telefona numuri saziņai, semināra dalībnieku dati), lai citu starpā Mēs pārliecinātos par
personas identitāti, nodrošinātu Ražotāja darbības pārvaldību, drošību, savukārt, kontaktu dati
nepieciešami, lai būtu iespēja sazināties ar attiecīgo personu, atsevišķi Personu identificējošie dati
var tikt apstrādāti, lai izpildītu no Līguma izrietošo saistību izpildi;
3.2. Apmeklētības dati, piem., informācija par Ražotāja organizēto semināra apmeklētību, Ražotāja
infrastruktūras objektu apmeklētāju personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, ierašanās laiks,
iemesls;
3.3. Norēķinu dati, piem., tāda informācija kā klienta vārds, uzvārds, bankas konta numurs, maksājumu
disciplīna, ar nolūku nodrošināt norēķinu administrēšanas procesu;
3.4. Video ieraksti, piemēram, infrastruktūras objektu video novēršanas rezultātā saglabātie video
ieraksti, kur redzami datu subjekti, ar nolūku nodrošināt apmeklētāju un infrastruktūras drošību un
aizsardzību, kā arī ražošanas procesa drošību un kvalitātes vadību;
3.5. Organizēto pasākumu dati (piemēram, pasākumu, semināru dalībnieku saraksti, pasākuma laikā
uzņemtie fotoattēli).

Personas datus apstrādājam tikai tādā apmērā, ciktāl to pieļauj noteiktie personas datu apstrādes
mērķi.
4. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats.
Personas datus apstrādājam šādiem mērķiem un balstoties uz šāda tiesiska pamata:
4.1. Līgumisko attiecību nodrošināšanai.
Apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu Līguma noslēgšanu un no tā izrietošo saistību izpildi.
Piemēram, varam lūgt klientam uzrādīt personu apliecinošo dokumentu, lai pārliecinātos par
personas identitāti, vai norādīt adresi, lai varētu nodrošināt preces piegādi.
Atsevišķos gadījumos Līguma saistību izpildes ietvaros varam apstrādāt arī sadarbības partneru
norādīto fizisko personu datus, tomēr jebkurā gadījumā šāda apstrāde tiks veikta tikai attiecīgai
sadarbībai nepieciešamajā apmērā, kā arī no Līguma izrietošo saistību izpildei. Piemēram, personas
dati var tikt apstrādāti, lai nodrošinātu šādu fiziku personu nokļūšanu (piem., ceļošanu, transportu)
un uzturēšanos Latvijas Republikā (kas var ietvert arī viesnīcas rezervēšanu), lai varētu tikt izpildītas
no Līguma izrietošās saistības. Tā ietvaros dati var tikt nodoti partneriem, kuri nodrošina tūrisma,
ceļošanas/transporta, kas var ietvert avio biļešu iegādi un organizēšanu, viesnīcu rezervēšanas
pakalpojumus.
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Šādā gadījumā sadarbības partnerim, kurš nodod Ražotājam šādu fizisko personu datus, ir
pienākums nodrošināt fiziskām personām informāciju par to, kādi personas dati un kādiem mērķiem
tiks nodoti Ražotājam, kā arī iepazīstināt šādus datu subjektus ar šo Privātuma politiku.
Apstrādājam personas datus, kas saistīti ar norēķinu nodrošināšanu (piemēram, konta numurs), lai
nodrošinātu norēķinu kārtību saskaņā ar Līgumu.
Minētie personas dati tiek apstrādāti uz Līguma un piemērojamo normatīvo aktu, piemēram,
Civillikuma, pamata.
4.2. Ražotāja darbības, organizatoriskās un resursu pārvaldības un tās pēctecības
nodrošināšana.
4.2.1. Minētā mērķa ietvaros personas dati var tikt apstrādāti Ražotāja darbības nodrošināšanai, tai
skaitā, lietvedības nodrošināšanai, procesu, t.sk. ražošanas procesu, darbinieku, ēkas
infrastruktūras apmeklētāju, informācijas sistēmu uzskaitei, resursu plānošanai.
4.2.2. Tāpat personas dati var tikt apstrādāti Ražotāja pēctecības nodrošināšanai (piemēram,
fiksējot fotoattēlos dažādus pasākumus, tai skaitā, korporatīvos pasākumus), sabiedrisko attiecību,
komunikācijas (t.sk., iekšējās saziņas, vienota elektroniskā pasta izmantošanai) un mārketinga
īstenošanai (piemēram, korporatīvo pasākumu organizēšana, lojalitātes pasākumi, dalībnieku
saraksti utt.) un sociālās atbildības realizācijai (piemēram, nodrošinot ziedošanas aktivitātes, vai
cita veida atbalsta aktivitātes).
4.2.3. Personas dati šim mērķim var tikt apstrādāti, lai nodrošinātu iekšējos procesus, resursus, to
atsekojamību un kontroli, kā arī plānošanu un pilnveidošanu, kā arī personāla resursu
nodrošināšanu, plānošanu, attīstību un izaugsmi, efektivitātes nodrošināšanu. Dati var tikt
apstrādāti arī pakalpojumu, produktu un ražošanas procesa attīstībai un nodrošināšanai, tendenču
analīzei, lai nodrošinātu, plānotu, uzlabotu pakalpojums, preces, to sastāvu, ražošanas procesu vai
to darbību.
4.2.4. Minētais mērķis ietver citu starpā personas datu apstrādi reorganizāciju gadījumos, auditu,
tematisko pārbaužu nodrošināšanas gadījumos, piemēram, veicot kvalitātes auditu, iekšējo auditu,
“due –dilligence” procesu.
4.2.5. Personas dati minētajām aktivitātēm tiek apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmu interesi.
Gadījumā, ja Jums saistībā ar īpašu situāciju ir iebildumi pret personas datu apstrādi, kas pamatota
ar leģitīmu interesi, aicinām Mūs informēt, Mēs rūpīgi izvērtēsim radušos situāciju un pamatota
pieprasījuma gadījumā – pārtrauksim praksi attiecībā uz Jums, pret kuru esat iebildis.
4.3. Ražotāja darbības un to procesu (t.sk., ražošanas) kvalitātes vadība, nodrošināšana un
novērtēšana.
4.3.1. Mums ir svarīgi ražot augstas kvalitātes un drošas preces. Šajā sakarā ir būtiski nodrošināt
kvalitatīvu un drošu ražošanu un ražošanas procesu, veicot tā novērtēšanu, pilnveidošanu, kā arī
piemērojot pasākumus ražošanas efektīvai nodrošināšanai. Šajā sakarā var tikt apstrādāti personas
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dati minētā mērķa sasniegšanai. Šis mērķis galvenokārt ir pamatots ar Mūsu leģitīmu interesi, kā
arī atsevišķi apstrādes gadījumi ir pamatoti ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā,
Pārtikas aprites uzraudzības likumu, kā arī Preču un pakalpojumu drošuma likumu.
4.3.2. Apstrādājot personas datus šim mērķim, Mēs pēc iespējas izvairīsimies no personas datu
apstrādes un - kur iespējams - pielietosim anonimizācijas metodes, tomēr var būt gadījumi, kad
mērķa sasniegšanai tiek apstrādāti konkrēti personas dati. Jebkurā gadījumā dosim priekšroku tādas
informācijas apstrādei, kas pēc iespējas samazina personas datu apstrādi.
Gadījumā, ja Jums saistībā ar īpašu situāciju ir iebildumi pret personas datu apstrādi, kas pamatota
ar leģitīmu interesi, aicinām Mūs informēt, Mēs rūpīgi izvērtēsim radušos situāciju un pamatota
pieprasījuma gadījumā – pārtrauksim praksi attiecībā uz Jums, pret kuru esat iebildis.
4.4. Personu, ražošanas procesa, preču un pakalpojumu, informācijas un infrastruktūras
(t.sk., telpas un ēkas) drošības nodrošināšana, prettiesisku vai citādu apdraudējumu
novēršana (t.sk., preventīva), kā arī noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšana objektos
un tiem piegulošā teritorijā.
Šī mērķa ietvaros var tikt apstrādāti personas dati, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un
leģitīmo interesi. Pārtikas ražošanu regulējošie normatīvie akti uzliek Ražotājam pienākumu
nodrošināt preču un ražošanas drošību. Šo prasību ietvaros Ražotājs īsteno drošības pasākumus.
Minētā mērķa ietvaros citu starpā tiek nodrošināti šādi drošības pasākumi:
4.4.1. telpām - ugunsdrošības pasākumi atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem, piekļuves
kontrole Ražotāja telpām, šajā sakarā nodrošinām telpu apmeklētāju reģistrāciju atbilstošā
žurnālā, tiek veikta teritorijas video novērošana, par kuru tiek informēti datu subjekti gan šajā
Privātuma politikā, gan ar izvietotām informatīvajām zīmēm;
4.4.2. Datoriem un informācijas sistēmām: Datoros ir uzstādītas antivīrusu programmas, kas
pārbauda datnes datorā un dažāda veida datu nesējos, kas pieejami datoram, tāpat datorā tiek
instalēta programmu atjaunināšana, tomēr antivīrusu programmas neskenē failu saturu.
Informācijas sistēmas, lai nodrošinātu to integritāti, konfidencialitāti un pieejamību, nodrošina
auditācijas pierakstus jeb logfailus par visām lietotāja darbībām tajās. Šīs darbības tiek
analizētas gadījumos, kad nepieciešams pārliecināties par vai izmeklēt iespējamu personas
datu aizsardzības pārkāpumu, papildus drošībai tiek nodrošināta piekļuves tiesību kontrole un
regulāra paroļu maiņa.
Kā jau augstāk tika minēts, mērķa sasniegšanai tiek veikta videonovērošana, pamatojoties uz
leģitīmu interesi. Ražotājs ar rūpību izvērtē nepieciešamos objektus un apstākļus, kur īstenot videonovērošanu efektīvai mērķa sasniegšanai, kā arī izvērtē videonovērošanas ietekmi uz privātuma
aizsardzību. Videonovērošana tiek veikta, informējot par to ar brīdinājuma zīmēm objektos.
Gadījumā, ja Jums saistībā ar īpašu situāciju ir iebildumi pret personas datu apstrādi, kas pamatota
ar leģitīmu interesi, aicinām Mūs informēt, Mēs rūpīgi izvērtēsim radušos situāciju un pamatota
pieprasījuma gadījumā – pārtrauksim praksi attiecībā uz Jums, pret kuru esat iebildis.
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4.5. Likumisko interešu aizstāvība un piemērojamo normatīvo aktu izpilde.
Šī mērķa ietvaros personas dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmu interesi, piemēram, lai
nodrošinātu Mūsu likumisko interešu aizsardzību tiesā gadījumos, ja tiek aizskartas Mūsu
likumiskās intereses. Šī mērķa ietvaros varam, piemēram, vērst prasību par parāda samaksu tiesā.
Personas datus varam apstrādāt arī gadījumos, kad piemērojamie normatīvie akti Mums ir uzlikuši
šādu pienākumu.
Ražotājs nodrošina personas datu apstrādi tikai noteiktu mērķu ietvaros un tikai tādā apmērā, kāds
nepieciešams mērķa sasniegšanai un laika periodu līdz mērķa sasniegšanai.
5. Personas datu drošība.
5.1 Ražotājam ir svarīgi nodrošināt ne tikai kvalitatīvu un drošu ražošanas procesu, bet arī personas
datu drošību. Mēs veicam organizatoriskus un tehniskus pasākumus, atbilstoši personas datu
apstrādes raksturam, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un novērstu neautorizētu piekļuvi
personas datiem.
5.2. Nepieciešamības gadījumā pēc iespējas izmantojam personas datu anonimizācijas un
pseidonimizācijas metodes, lai mazinātu personas datu apstrādi.
5.3. Ražotājs nodrošina, ka personas datiem piekļūst tikai tās personas, kurām tas nepieciešams
tiešo pienākumu veikšanai.
5.4. Papildus, tiek nodrošināta kontrolēta piekļuve Ražotāja telpām, kā arī pielietojam citus
aizsardzības pasākumus, tai skaitā, nodrošinām atbilstošus programmatūru aizsardzības
mehānismus, savukārt, personas dati papīra formā tiek glabāti slēgtos plauktos.
6. Kam Ražotājs var nodot personas datus?
Ražotājs nodrošina personas datu konfidencialitāti, tādējādi Mēs nododam personas datus tikai
pamatotos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, personas dati vari tikt nodoti šādiem
datu saņēmējiem:
6.1. Sadarbības partneriem līgumisku attiecību nodrošināšanai, piemēram, nodrošinot sadarbības
partneriem no ārvalstīm uzturēšanos Latvijas Republikā līgumsaistību izpildes laikā (rezervējot
viesnīcu, avio vai nododot datus partnerim, kurš organizē minēto u.c.);
6.2. Sadarbības partneriem pārvaldības nodrošināšanai, organizatorisko, kvalitātes, finanšu
vadības, grāmatvedības un personāla vadības procesu un citu procesu pārvaldībai un
nodrošināšanai, tai skaitā, auditoriem, kvalitātes auditoriem, ekspertiem, revidentiem, bankām,
apdrošinātājiem, darba drošības konsultantiem, programmu un informāciju sistēmu uzturētājiem,
pasākumu organizētājiem. Nepieciešamības gadījumā – arī parādu piedziņas nodrošināšanas
partneriem. Pastāvīga rakstura sadarbības partneru – datu saņēmēju saraksts ir pieejams šīs
Privātuma politikas pielikumā Nr. 1, kas ir uzskatāms par neatņemamu šīs Privātuma politikas daļu;
6.3. piemērojamos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un tikai apmērā, kāds noteikts šādos
normatīvajos aktos;
6.4. piemērojamos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Ražotāja leģitīmo interešu aizsardzībai,
piemēram, vēršoties tiesā vai citā institūcijā pret personu, kura aizskārusi Mūsu leģitīmās intereses.
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Personas datu apstrāde un piekļuve tiem notiek tikai Eiropas Savienības robežās, ja šāda prakse
mainīsies, tad noteikti ievērosim piemērojamo normatīvo aktu prasības, kā arī Jūs informēsim.
Papildus iepriekš minētajam, var būt atsevišķi gadījumi, kad nododam personas datus citai personai
saistībā ar uzņēmumu pāreju, jebkuru apvienošanos, iegūšanu, aktīvu pārdošanu citam
komersantam.
7. Cik ilgi glabājam personas datus?
Ražotājs nodrošina personas datu apstrādi tikai tik ilgu laika periodu, kāds nepieciešams noteikta
mērķa sasniegšanai.
Datu glabāšanas laika posma noteikšanai izmantojam šādus kritērijus:
7.1. normatīvajos aktos noteiktais termiņš - kad piemērojamie normatīvie akti uzliek par
pienākumu glabāt noteiktu informāciju noteiktu laika posmu (piemēram, Grāmatvedības likums
uzliek pienākumu glabāt rēķinus 5 (piecus) gadus);
7.2. laika periods, kāds nepieciešams mērķu sasniegšanai un leģitīmo interešu aizsardzībai, tai
skaitā, tiek ņemts vērā periods prasījumu izskatīšanai, tiesību aizsardzībai, jautājumu risināšanai,
kā arī tiek ņemts vērā prasījumu noilguma periods;
7.3. periodam, kādā fiziskās personas var realizēt tām paredzētās prasījuma tiesības, piemēram,
nosakot datu glabāšanu laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar tiesiskajām attiecībām saistītie
prasījumi, ja tādi rastos.
Anonimizētu datu glabāšanai tiešā veidā ierobežojumi nav piemērojami, taču arī tos glabājam
tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā.
8. Kādas ir Jūsu tiesības?
Ražotājs nodrošina privātuma aizsardzību, kā arī Jūsu tiesību īstenošanu personas datu apstrādes
jomā. Vēlamies, lai Jūs zinātu, ka Jums ir šādas Datu regulā noteiktās tiesības, kuras ir iespēja
labticīgi īstenot, vēršoties pie Mums ar rakstveida iesniegumu:
8.1. Jums ir tiesības tikt informētam par personas datu apstrādi. Šajā sakarā aicinām Jūs rūpīgi
iepazīties ar šo Privātuma politiku. Gadījumā, ja Jums rodas papildus jautājumi, droši vērsieties pie
Ražotāja personāla speciālista un rakstiet uz šajā Privātuma politikā norādīto kontakta elektronisko
pasta adresi.
8.2. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem. Datu regula piešķir tiesības ikvienam, tai
skaitā arī Jums, piekļūt saviem personas datiem. Lielāko daļu no informācijas Jūs variet iegūt šajā
Privātuma politikā, tomēr jebkurā gadījumā Jums ir tiesības noskaidrot arī konkrētu informāciju par
Jums. Ražotājs nodrošina Datu regulā noteiktās piekļuves tiesības pēc attiecīgas personas
pieprasījuma saņemšanas.
8.3. Jums ir tiesības uz personas datu labošanu, dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”) un
tiesības lūgt ierobežot datu apstrādi. Ražotājs nodrošina personu datu labošanu un/vai dzēšanu
pēc pieprasījuma, kā arī pamatota pieprasījuma gadījumā – personu datu apstrādes ierobežošanu uz
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noteiktu laika periodu, ievērojot Datu regulā noteiktos nosacījumus. Mēs nodrošinām pēc
noklusējuma personas datu dzēšanu pēc tam, kad mērķis, kādā personas dati apstrādāti, ir sasniegts.
Gadījumā, ja Jūs konstatējat kādu kļūdu savos personas datos, noteikti par to Mūs informējiet, jo
Mēs esam ieinteresēti apstrādāt patiesu informāciju par Jums, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā
noteiktos mērķus.
8.4. Jums ir tiesības uz personas datu pārnesamību. Datu regula nosaka Jūsu tiesības uz
personas datu pārnesamību attiecībā uz Jūsu sniegtajiem personas datiem, kuras, izvērtējot
tehniskās iespējas un konkrētās informācijas specifiku, Ražotājs nodrošina, nododot informāciju
plaši izmantotā un mašīnlasāmā formā.
8.5. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kad tā pamatota ar leģitīmu interesi
un tiesības nebūt automatizēta individuāla lēmuma (t.sk. profilēšanas) subjektam, kas rada tiesiskas
sekas vai līdzīgā veidā ietekmē datu subjektu.
Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi Datu regulā noteiktajos
gadījumos, tai skaitā, gadījumā, kad datu apstrāde pamatota ar leģitīmajām interesēm.
Šobrīd Ražotājs nepieņem automatizētus individuālus lēmumus ar būtisku ietekmi uz datu subjektu,
tomēr gadījumā, ja mainīsim praksi, tad noteikti Jūs par to informēsim atbilstoši Datu regulas
prasībām.
8.6.
Jums ir tiesības sazināties ar Mums un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi vai iebildumi, sūdzības saistībā ar Ražotāja veikto personas
datu apstrādi, aicinām droši vērsties pie Ražotāja personāla speciālista, lai pēc iespējas ātrāk un
efektīvāk atrisinātu radušos situāciju. Jebkurā gadījumā fiziskai personai vienmēr ir tiesības
iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā (datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijā).
9. Kur iespējams iepazīties ar aktuālo Vispārējo privātuma politiku?
Mums ir svarīgi pilnveidot un attīstīt savu darbību, tādēļ pastāv iespēja, ka periodiski vienpusēji
grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Aktuāla Privātuma politika ir pieejama
https://www.aloja-starkelsen.lv/. Kad veiksim izmaiņas šajā Privātuma politikā, par to noteikti Jūs
informēsim.
10. Kā ar mums sazināties?
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai personas datu
apstrādi, aicinām sazināties ar Ražotāju, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:
„ALOJA-STARKELSEN” SIA
Vienotais reģ.nr. (PVN) 40003022419
Joglas iela 2, Ungurpils,
Alojas pagasts,
Alojas novads
Latvija, LV-4064
https://www.aloja-starkelsen.lv/
info.culinar@culinar.lv
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Pielikums Nr. 1
“ALOJA STARKELSEN” SIA
Vispārējai privātuma politikai
(apstiprināta ar 2018. gada 27. jūnija
valdes sēdes protokolu)

“ALOJA-STARKELSEN” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, turpmāk – “Ražotājs” un/vai “Mēs”,
ir svarīgi nodrošināt un ievērot privātuma aizsardzību atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam
regulējumam un to izmaiņām, jo īpaši, Vispārīgai datu aizsardzības regulai Nr. 2016/679. Šajā
sakarā esam izstrādājuši Vispārējo privātuma politiku.
Saskaņā ar Vispārējās privātuma politikas 6.2. punktu, pastāvīga rakstura personas datu apstrādi
mūsu uzdevumā veic šādi sadarbības partneri:
1) Sveriges Starkelseproducenter, forening upa, reģistrēts Zviedrijā ar reģistrācijas Nr.7362002102, juridiskā adrese: Degebergavagen 60-20, SE-291-91, Kristianstad, Zviedrija;
2) Andrejs Caps IU, reģistrēts Latvijā ar reģistrācijas Nr. 01047811383, juridiskā adrese:
"Jaunpūpoli", Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4227;
3) Vivio SIA, reģistrēts Latvijā ar reģistrācijas Nr. 54103052121, juridiskā adrese: Straupes
iela 17a, Valmiera, LV-4201.
Mēs ar rūpību izvēlamies sadarbības partnerus, kā arī ievērojam Datu regulas prasības un tās
izmaiņām, un esam noslēguši atbilstošu sadarbības līgumu, kurā ir noteikta apņemšanās no partnera
puses aizsargāt Jūsu personas datus.
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