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SIA “Daiļrade EKSPO” respektē Jūsu datu drošību un konfidencialitāti. Šajā 

Paziņojumā par personas datu drošību un konfidencialitāti ir izskaidrotas Jūsu 

tiesības uz konfidencialitāti un norādīts kādus Jūsu sniegtos datus un kādiem 

mērķiem uzņēmums SIA “Daiļrade EKSPO” izmanto tos.  

Ar šo paziņojumu griežamies pie uzņēmuma Sadarbības partneriem – 

Klientiem, Piegādātājiem, Ražotājiem, Vairumtirdzniecības uzņēmumiem, 

Transportkompānijām, turpmāk tekstā Partneris. 

Uzņēmuma konfidencialitātes politikas nostādnes un vadlīnijas atbilst ES 

direktīvai Nr. 95/46/EK, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem par 

datu aizsardzību.  
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Šis Paziņojums par personas datu drošību un konfidencialitāti ir attiecināts uz 

visiem SIA “Daiļrade EKSPO” uzņēmējdarbības procesiem, domēnu: ekspobirojs.lv, kā 

arī uz zīmolu “Ekspobirojs” un trešo pušu sociālajiem tīkliem (piemēram, Facebook).  

Personas dati ir informācija, kas var identificēt Jūs personīgi, piemēram, e-

pasta adrese vai tālruņa numurs. Savukārt personas datu apstrāde ir nepieciešama, 

lai SIA “Daiļrade EKSPO” varētu sniegt pakalpojumus Jums kā uzņēmuma Partnerim.  
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Šis paziņojums sniedz informāciju, ka  SIA “Daiļrade EKSPO” apkopo 

uzņēmuma Partneru personu datus, veic to apstrādi un nosaka to izmantošanas 

mērķus un veidus.  

SIA “Daiļrade EKSPO” uzņemas atbildību, lai nodrošinātu atbilstošus tehniskos 

un organizatoriskos līdzekļus, nodrošinot Partnera konfidencialitātes aizsardzību, 

savukārt, Partneris garantē, un ir atbildīgs par uzņēmumam SIA “Daiļrade EKSPO” 

iesniegto personu datu precizitāti, saturu, uzticamību un likumību. 

 

PersonPersonPersonPersonas datu apstrādes mērķias datu apstrādes mērķias datu apstrādes mērķias datu apstrādes mērķi 

SIA “Daiļrade EKSPO” apkopo Jūsu sniegtos datus, ar mērķi nodrošināt un 

veicināt uzņēmuma  sadarbību un izpildīt noteiktās saistības pret Partneri, tādēļ ir 

nepieciešama informācija par Jums kā Partnera kontaktpersonu. Mūsu mērķi ir: 

1. sniegt piedāvājumu un pakalpojumu atbilstoši  Partnera vēlmēm un 

vajadzībām; 

2. nodrošināt preču pasūtījumu izpildi saskaņā ar Partnera prasībām; 



3. informēt Partneri par SIA “Daiļrade EKSPO” piedāvātajām precēm un 

pakalpojumiem, klientu pasākumiem, apmācību semināriem, darba laiku un 

citiem aktuāliem jautājumiem (“Ekspobirojs” ziņas); 

4. izzināt Jūsu vērtējumu par uzņēmuma sniegto pakalpojumu, veikt Partnera 

aptauju; 

5. apstrādāt no Partnera saņemtos pasūtījumus un rēķinus, izrakstīt preču 

piegādes pavadzīmes, apstrādāt ienākošos maksājumus par precēm un 

pakalpojumiem,  

6. komunicēt ar Partneri par preču un pakalpojumu piedāvājumu, nosūtīt 

pieprasījumus preču iegādei un pakalpojumu sniedzējiem uzņēmuma 

vajadzību nodrošināšanai, apstrādāt izejošos maksājumus par precēm un 

pakalpojumiem; 

7.  veikt personas datu uzturēšanu un aktualizēšanu. 
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SIA “Daiļrade EKSPO” var apstrādāt šādus Jūsu datu veidus: 

1. Informācija par uzņēmumu un uzņēmuma kontaktpersonu – uzņēmuma  

nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, juridiskā un 

piegādes adrese, bankas nosaukums, kods un konts, kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese; 

2. Jūsu fotoattēli, kas uzņemti uzņēmuma telpās vai uzņēmuma organizētos 

pasākumos. 

 

KlientaKlientaKlientaKlienta    tiesībastiesībastiesībastiesības    

Ja nevēlaties saņemt SIA “Daiļrade EKSPO” izsūtītās mārketinga ziņas, Jums ir 

tiesības atteikties no ziņu saņemšanas, izmantojiet norādīto saiti e-pasta beigās.     

Gadījumā, ja atsakāties no mārketinga ziņu saņemšanas, joprojām varat 

saņemt administratīvas ziņas no SIA “Daiļrade EKSPO” - pasūtījumu apstiprinājumu  

vai informāciju par uzņēmuma darba laiku, vai citu ar preču pasūtījumu veikšanu un 

apstrādi saistītu informāciju. 

Gadījumā, ja konstatējat neprecīzi norādītus personas datus, Jums ir tiesības 

pieprasīt datu labojumu veikšanu, ko veic SIA “Daiļrade EKSPO”.     

Ja vēlaties publiski informēt sabiedrību par sadarbību ar SIA “Daiļrade EKSPO” 

ierakstot atsauksmi, reklamāciju vai komentāru kādā forumā, SIA “Daiļrade EKSPO” 

neuzņemas nekādu atbildību par informāciju, ko publicējat, kā arī nepublicēs 

nevienu Jūsu rakstīto atsauksmi vai komentāru bez jūsu iepriekšējas piekrišanas. 
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SIA “Daiļrade EKSPO” augsti novērtē Jūsu izrādīto uzticēšanos un apņemas 

nepieļaut neatļautu piekļuvi Jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu datu 

apstrādi.  

SIA “Daiļrade EKSPO” uzglabā Jūsu datus drošā vidē, nodrošinot pieejamību  

tikai tiem uzņēmuma darbiniekiem, kuriem šī piekļuve ir nepieciešama darba 

uzdevumu izpildei. Katram darbiniekam ir autorizēta pieejas parole dokumentu 

tīklam un uzņēmuma vadības  programmai, atbilstoši veicamajiem darba amata 

uzdevumiem. 
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SIA “Daiļrade EKSPO”  uzglabā Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir 

nepieciešams norādīto mērķu izpildei, ievērojot spēkā esošās likumdošanas prasības 

un uzņēmumā apstiprināto iekšējo dokumentu aprites laiku. 

Beidzoties noteiktajam uzglabāšanas termiņam, personas dati tiek iznīcināti 

vai dzēsti.  

 

Paziņojuma aktualizPaziņojuma aktualizPaziņojuma aktualizPaziņojuma aktualizēšanaēšanaēšanaēšana 

Aktualizējot Paziņojumu par datu drošību un konfidencialitāti, aktuālā versija  

tiks publicēta uzņēmuma interneta katalogā, norādot tā pārskatīšanas datumu un 

versijas numuru. Svarīgu izmaiņu ieviešanas gadījumā, pirms šo izmaiņu stāšanās 

spēkā, informēsim Jūs e-pasta vēstulē.  

Šis Paziņojums par personas datu drošību un konfidencialitāti ir sagatavots 

un apstiprināts 2018. gada 24. maijā. 

 

Saziņa ar SIA “Daiļrade EKSPO”Saziņa ar SIA “Daiļrade EKSPO”Saziņa ar SIA “Daiļrade EKSPO”Saziņa ar SIA “Daiļrade EKSPO”    

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis. Ja ir komentāri vai jautājumi par mūsu 

Paziņojumu par datu drošību un konfidencialitāti, ir neskaidrības par 

konfidencialitāti vai datu pielietojumu, vai iespējamiem Jūsu konfidencialitātes 

pārkāpumiem, lūdzu, sūtīt informāciju uz info@ekspobirojs.lv. Jūsu komentāru vai 

sūdzības izskatīšana būs konfidenciāla. Mēs rūpēsimies, lai tā būtu izvērtēta un 

savlaicīgi atrisināta. 

 

 


