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Informācija, kas sniedzama darba meklētājiem par personas datu 

apstrādi, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 

13.pantu. 
 

Pārzinis: Latvijas Republikas prokuratūra 

Pārziņa adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1050 

Personas datu aizsardzības 

speciālista elektroniskā 

pasta adrese: 

datudrosiba@lrp.gov.lv 

Personas datu apstrādes 

mērķis: 

Darbinieku atlase   

Personas datu apstrādes 

apakšmērķis: 

Darba līguma noslēgšana un izpilde 

Mērķu sasniegšanai ir  

nepieciešami vismaz šādi 

dati: 

Personas apliecinošā dokumenta dati, CV un motivācijas vēstulē 

noradītā informācija, valodu zināšanas, dati par izglītību un 

papildizglītību, dati par darba pieredzi, obligātās veselības 

pārbaudes kartē noradītie veselības dati, fotogrāfija, tālruņa 

numurs, e-pasta adrese, saziņas adrese, norēķina konta numurs u.c. 

dati, kurus sniedz darba meklētājs. 

Personas datu apstrādes 

tiesiskais pamats: 

VDAR 6.panta 1.punkta b. un c. apakšpunkti, 9.panta 

2.punkta b. apakšpunkts 

Personas datu saņēmēji: − Latvijas Republikas prokuratūras Administratīvā direktora 

dienesta tieši pilnvaroti darbinieki, kuriem personas datu 

apstrāde ir nepieciešama darba pienākumu izpildei; 

− Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem 

pakalpojumiem; 

− Valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos; 

− Trešās personas, ja šādai datu nodošanai ir juridiskais 

pamats. 

Datu nodošanas 

ierobežojumi:  

Dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas 

Ekonomiskās zonas. 

Personas datu glabāšanas 

termiņš: 

Saskaņā ar nomenklatūras lietu Nr. 300.62  

Personas datu ieguves 

avots: 

no datu subjekta 

 

Automatizētu lēmumu 

pieņemšana: 

Latvijas Republikas prokuratūra neizmanto personas datus 

automatizētu lēmumu pieņemšanā. 

Datu subjekta tiesības: Datu subjektam ir šādas tiesības: 

− pieprasīt informāciju par saviem personas datiem; 

− atjaunot savus personas datus; 

− piekļūt saviem personas datiem un labot tos, ja tie ir 

kļūdaini;  

− pieprasīt savu personas datu dzēšanu, izņemot gadījumus, 

kad personas datu apstrāde ir nepieciešama normatīvajos 

aktos noteikto pienākumu izpildei;  

 
1 Vispārīgā datu aizsardzības regula. Pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
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− ierobežot savu personas datu apstrādi, izņemot personas 

datu apstrādi, kas nepieciešama normatīvajos aktos 

noteikto pienākumu izpildei; 

− iebilst pret savu personas datu apstrādi;  

− realizēt tiesības uz savu personas datu pārnesamību;  

− iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi vispirms 

Latvijas Republikas prokuratūras Administratīvajam  

direktoram un pēc tam, ja strīds nav atrisināts, Datu valsts 

inspekcijā. 

 

Datu subjekts var realizēt savas tiesības: 

− iesniedzot iesniegumu Latvijas Republikas 

Prokuratūras Administratīvā direktora dienestā; 

− nosūtot iesniegumu Latvijas Republikas prokuratūras 

Administratīvā direktora dienestam pa pastu uz adresi: 

Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1050; 

− nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu 

iesniegumu  uz e-pastu ADD@lrp.gov.lv  
 

mailto:ADD@lrp.gov.lv

