Apstrādes darbību reģistrs
Personas datu apstrādes darbību reģistrs saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu
(2016./679., 30. pants), informācija, kura ir spēkā 2018. gada 1. aprīlī.
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Saurieši, Daugavas iela 4
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Datu speciālista e-pasts

dataprotect@knauf.lv
www.knauf.lv
Darba tiesisko attiecību uzsākšana un
darba tiesisko attiecību vadīšana.

dataprotect@knauf.lv

Pretendenti uz vakantajām Knauf darba vietām un Knauf darbinieki
• Vārds, uzvārds
• Sociālās nodrošināšanas Nr.
• Amats
• Izglītība
• Izskats (sejas fotogrāfija)
• Bērni skaits un vecums
• Personas kods
• Darba alga
• Tālruņa numurs
• Veselība
• E-pasts (tostarp e-pasta saturs)
• Informācija par sodāmību (pēc IDD
ieviešanas)
• Adrese
Partneriem un trešām personām (darbinieka kontakta dati)
Advokātiem, tiesām, tiesu izpildītājiem
Bankām
Valsts un pašvaldības iestādēm (piemēram, nodokļu iestādēm, sociālās apdrošināšanas
iestādēm)
Akcionāram
Personas dati netiek pārsūtīti ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas.

Pretendenta personas dati tiek dzēsti 6 (sešus) mēnešus pēc atlases konkursa beigām.
Darbinieka personas dati tiek dzēsti 75 gadus pēc darba līguma izbeigšanas.

Datu apstrādes tiesības tiek aizsargātas, izmantojot informācijas sistēmu piekļuves
tiesību uzraudzības funkcijas.
2. Serveru datori, kas tiek izmantoti datu apstrādē, atrodas datoru centrā, kas ir aizsargāts
ar piekļuves kontroles un drošības sistēmām. Reģistri, kuri satur personas datus, ir
nošķirti no publiskās informācijas tīkliem, izmantojot tehniskos drošības pasākumus.
3. Papīra dokumentus uzglabā aizslēgtos skapjos, kas atrodas telpās ar piekļuves kontroli.
4. Personas, kas apstrādā personas datus, ir pakļautas konfidencialitātes pienākumam, kas
izriet no likuma, pārziņa iekšējiem noteikumiem un / vai ir parakstījuši konfidencialitātes
līgumu attiecībā par šiem jautājumiem.
5. Tiek veikta sistemātiska failu dublēšana.
Apstrādes
Dati tiek apstrādāti saskaņā ar likumu (darba likums, likums par nodokļiem un nodevām, par
juridiskais
grāmatvedību) vai uz likumīgās intereses pamata (piemēram: darbinieka foto ievietošana
pamatojums
Knauf intranetā darba procesa organizēšanai, lai veicinātu darbinieku savstarpējo
atpazīstamību).
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