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Personāla atlases privātuma paziņojums 

 

 

1. Ievads 

Keller augstu vērtē pretendentus personāla atlasei un ciena un aizsargā viņu privātumu. Šis 

personāla atlases privātuma paziņojums nosaka pamatu personas datu apstrādei, kurus jūs sniedzat, 

lai iesniegtu pieteikumu darbā.   

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas Keller organizācijas var apstrādāt jūsu personas datu kopijas, ja tās ir 

vajadzīgas, pieņemot jūs darbā.  

 

Šis paziņojums attiecas uz pretendentiem pieņemšanai darbā, kā arī uz visām trešajām personām, 

par kurām jūs sniedzat mums informāciju saistībā ar savu pieteikumu (piemēram, atsauksmju 

sniedzēji vai kontaktpersonas ārkārtas situācijās).   

Šis paziņojums nav darba piedāvājums, nerada jums nekādas līgumiskas tiesības un neuzliek mums 

nekādas līgumsaistības.   

 

2. Personas datu apkopošana 

Mēs apkopojam un izmantojam personas datus, ko jūs sniedzat darbā pieņemšanas procesā. 

Mūsu apkopotie personas dati galvenokārt tiek izmantoti darbā pieņemšanai un atlasei. Datus var 

glabāt sistēmās, kas atrodas visā pasaulē, un tos var apstrādāt trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kas 

darbojas mūsu vārdā.  

 

3. Personas datu veidi  

„Personas dati” ir datu aizsardzības likumā definēts jēdziens un attiecas uz informāciju, kas saistīta ar 

identificētu vai identificējamu personu. 

 

Personas datu veidi, kurus mēs apstrādājam, atšķirsies atkarībā no amata, uz kuru jūs piesakāties, 

jūsu atrašanās vietas un ar amatu saistītajiem nosacījumiem. Parasti personas datu veidi ir šādi  

 

 

• jūsu personas dati – piemēram, jūsu vārds, dzimšanas datums, dzimums, tautība, otrā 

pilsonība, personas dati (piemēram, mājas adrese, tālruņa numurs, e-pasts), pašreizējais amats 

un alga;  

• kvalifikācija – kvalifikācija, profesionālā dalība un apbalvojumi, valodu prasmes, kompetences 

un citas iemaņas (spēja vadīt transportlīdzekli, sniegt pirmo palīdzību utt.).  

• dati par imigrāciju un tiesībām strādāt – tostarp valsts identifikācijas numurs, sociālās 

apdrošināšanas vai valsts apdrošināšanas numurs, vīza vai darba atļauja; 

• dati par vienlīdzību un dažādību – ja to atļauj vietējie likumi un dati tiek sniegti brīvprātīgi, dati 

par rasi un etnisko izcelsmi (tiek glabāti anonīmi, nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas); 

• dati par jūsu pieteikumu –piemēram, intervijas piezīmes, vērtējuma rezultāti; 

• pārbaudes un verifikācijas informācija – tostarp atsauksmes, dzimšanas apliecība, autovadītāja 

apliecība, iepriekšējās darbības pārbaudes (ieskaitot publiski pieejamu informāciju un publiskos 
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sociālo mediju profilus); sodāmības reģistra informācija (ja to atļauj likums);  

• jebkuri citi personas dati – kurus jūs izvēlaties izpaust mums pieteikšanās vai intervijas laikā, 

mutiski vai rakstiski, tostarp jo īpaši jebkura cita informācija, ko jūs atklājat CV/kopsavilkumā; un 

• Neoficiāli dati – ieskaitot viedokļus, kas iegūti pieteikšanās vai intervijas laikā. 

 

 

4. Personas datu izmantošana 

Ikreiz, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, mēs to darām, pamatojoties uz likumīgas apstrādes 

„nosacījumu”.  

 

Vairumā gadījumu jūsu personas datu apstrāde tiks pamatota, balstoties uz vienu no turpmāk 

minētajiem nolūkiem:  

 

• mums ir jāievēro juridiskie pienākumi, kas uz mums attiecas (piemēram, veikt imigrācijas un 

darba tiesību pārbaudes);  

• tās ir mūsu kā uzņēmuma likumīgās intereses, kas neskar jūsu intereses, pamattiesības vai 

brīvības (piemēram, novērtēt kandidātu sniegumu intervijās, veikt iepriekšējas pārbaudes, lai 

noskaidrotu jūsu identitāti un kvalifikāciju/pieredzi);  

• ar jūsu piekrišanu (piemēram, mēs izskatām brīvprātīgi iesniegtu CV); 

• pirms darba līguma noslēgšanas ar jums ir jāveic pasākumi pēc jūsu pieprasījuma (tas attiecas 

uz posmu pēc piedāvājuma izteikšanas, kad mums ir jāapkopo papildu informācija vai jāapstrādā 

jau savāktā informācija, lai noslēgtu un pēc tam izpildītu darba līgumu). 

 

 

Īpašu kategoriju datu apstrādi parasti attaisno viens no šādiem īpašajiem nosacījumiem: 

 

 

• tas ir nepieciešams, lai izpildītu pienākumus saskaņā ar darba tiesībām (piemēram, apstrādātu 

imigrācijas datus vai dokumentus, kas saistīti ar tiesībām strādāt); 

• tas ir vajadzīgs būtisku sabiedrības interešu dēļ, ko atļauj vietējie tiesību akti (piemēram, veicot 

vienlīdzīgu iespēju uzraudzību); vai 

• tas ir nepieciešams juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.  

 

Mēs apstrādāsim datus, kas atklāj kriminālsodāmību (t. i., pārbaudes kontekstā), tikai tad, ja saskaņā 

ar ES vai vietējiem tiesību aktiem tam ir juridiska atļauja.  

 

Parasti jūsu personas dati tiek apstrādāti ar nolūku novērtēt jūsu piemērotību darbam pie mums. Ja 

jūs nesniedzat dažus vai visus šos datus, tas var ietekmēt mūsu spēju apstrādāt jūsu pieteikumu. 

Dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka mēs nevaram turpināt jūsu pieteikuma izskatīšanu, jo mums nav 

personas datu, kas vajadzīgi, lai pieņemtu jūs darbā. 

 

Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai novērtētu un atlasītu pieteikumus, tostarp, piemēram, 

organizētu un veiktu intervijas un testus, pēc vajadzības vērtētu jūsu piemērotību, ieskaitot galīgo 

pieņemšanu darbā, pārskatītu jūsu atbilstību darbam, ja to atļauj likums un tas ir nepieciešams jūsu 

amatam, saņemtu ziņas par sodāmību, īstenotu vienlīdzīgu iespēju uzraudzības programmas un 

citiem mērķiem, kas saistīti ar darbā pieņemšanas procesu.   
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Mēs turpināsim izskatīt neapstiprinātos darbā pieņemšanas pieteikumus ierobežotu laiku (ne ilgāk par 

12 mēnešiem), lai ņemtu vērā jūs kandidatūru saistībā ar turpmākajām vakancēm.  Jūs varat atteikties 

no tā, paziņojot mums. 

 

5. Personas datu saglabāšana 

Parasti mēs glabājam pretendentu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, 

kādam mēs tos apkopojam vai jūs tos sniedzat.  

 

Dažos gadījumos saskaņā ar juridiskiem vai īpaši reglamentētiem pienākumiem mums ir jāglabā 

konkrēti dati noteiktu laiku, tostarp pēc darbā pieņemšanas procesa beigām.   

 

Citos gadījumos mēs apzināti glabājam datus, lai atrisinātu jautājumus vai strīdus, kas, mūsuprāt, 

laiku pa laikam var rasties.   

 

 

6. Personas datu avoti  

Personas datus, ko mēs parasti apstrādājam, jūs būsit iesniedzis, piesakoties darbā, izmantojot kādu 

no mūsu karjeras vietnēm vai rakstot mums tieši pa pastu vai e-pastu.  

 

Personāla atlases laikā mēs varam pieprasīt atsauces no trešajām pusēm, piemēram, no iepriekšējā 

darba devēja, kā arī veikt pārbaudes un vērtēšanu, izmantojot trešo pušu avotus. 

 

7. Personas datu izpaušana  

Vajadzības gadījumā mēs varam koplietot jūsu personas datus ar citiem Keller grupas dalībniekiem, 

lai, piemēram, pieņemtu lēmumus par jūsu pieņemšanu darbā. Uzņēmumā Keller jūsu personas 

datiem var piekļūt vai tos var atklāt iekšēji, pamatojoties uz nepieciešamību zināt šo informāciju, un to 

dara personāla atlases vadītājs un citi biznesa kolēģi, kas ir atbildīgi par jūsu potenciālās darba vietas 

pārvaldību vai lēmumu pieņemšanu. 

  

Mēs varam izmantot trešo pušu piegādātājus, kas varētu palīdzēt mums sniegt darbā pieņemšanas 

pakalpojumus.  Šīm trešajām pusēm var būt piekļuve jūsu personas datiem, bet tās var arī tikai 

glabāt, atbalstīt un uzturēt mūsu darbā pieņemšanas sistēmas ietvaru, taču tās vienmēr to darīs 

saskaņā ar mūsu norādījumiem un būs pakļautas līgumattiecībām. 

 

Jūsu personas dati var tikt koplietoti ar noteiktām savstarpēji savienojamām sistēmām (piemēram, 

personāla informācija, algas un pabalstu sistēmas), ja jūsu pieteikums darbā ir veiksmīgs. Šādās 

sistēmās esošajiem datiem var piekļūt šo sistēmu nodrošinātāji, to saistītie uzņēmumi un 

apakšuzņēmēji.  

 

Mums var būt pienākums atklāt jūsu personas datus trešajām personām: 

 

• tostarp nodokļu iestādēm, IT administratoriem, juristiem, revidentiem, investoriem, konsultantiem, 

kā arī citiem profesionāliem konsultantiem; 

• atbildot uz tiesas, regulatoru, valdības aģentūru, tiesvedības dalībnieku vai valsts iestāžu 

rīkojumiem vai pieprasījumiem; vai 

• lai ievērotu regulatīvās prasības vai kā daļu no dialoga ar regulatoru. 
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Mēs gaidām, ka trešās personas apstrādās tām atklātos datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību 

aktiem, tostarp attiecībā uz datu konfidencialitāti un drošību.  

 

8. Pārrobežu pārsūtīšana 

Mūsu biznesa globālais raksturs nozīmē, ka jūsu personas dati var tikt izpausti Keller grupas 

dalībniekiem vai trešo pušu piegādātājiem, vai partneriem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas 

zonas („EEZ”).     

 

Mēs Keller grupā esam noslēguši grupas iekšējo datu pārsūtīšanas līgumu, lai jūsu datiem 

nodrošinātu atbilstīgu aizsardzības līmeni.  

 

Ja trešās personas pārsūta jūsu personas datus ārpus EEZ, mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu, 

ka jūsu personas dati tiek pienācīgi aizsargāti, tostarp, piemēram, noslēdzot datu pārsūtīšanas 

līgumus vai nodrošinot, ka trešās personas ir sertificētas atbilstīgi datu aizsardzības shēmām. 

 

Jums ir tiesības pieprasīt jebkura datu pārsūtīšanas līguma kopiju, saskaņā ar kuru tiek pārsūtīti jūsu 

personas dati, vai citādi piekļūt mūsu izmantotajiem aizsardzības pasākumiem. Jebkurš jums 

pieejamais datu pārsūtīšanas līgums var tikt rediģēts komerciālas jutības dēļ.  

 

9. Jūsu personas datu drošība 

Mēs ieviešam saprātīgus fiziskās, tehniskās un administratīvās drošības standartus, kas izstrādāti, lai 

aizsargātu jūsu personas datus no pazaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, pārveidošanas, 

iznīcināšanas vai bojājumiem un panāktu riskam atbilstīgu drošības līmeni.   

 

Mēs veicam pasākumus, lai ierobežotu piekļuvi jūsu personas datiem tikai tiem darbiniekiem, kuriem 

nepieciešama piekļuve tiem, lai īstenotu vienu no mērķiem, kas uzskaitīti sadaļā „Personas datu 

izmantošana”.   

 

10. Tiesības, kas attiecas uz jūsu personas datiem  

Jums ir šādas tiesības, kas attiecas uz apstrādātajiem jūsu personas datiem: 

 

 

• iegūt savu personas datu kopiju kopā ar informāciju par to, kā un uz kāda pamata šie personas 

dati tiek apstrādāti; 

• labot neprecīzus personas datus (ieskaitot tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu 

papildināšanu);  

• dzēst savus personas datus ierobežotos apstākļos, ja tie vairs nav vajadzīgi saistībā ar mērķiem, 

kādiem personas dati tika vākti vai apstrādāti;  

• ierobežot jūsu personas datu apstrādi, ja:  

− tiek apstrīdēta personas datu pareizība; 

− apstrāde ir nelikumīga, bet jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu; 

− mēs vairs nepieprasām personas datus mērķiem, kādiem tie tika vākti, bet tie ir nepieciešami, 

lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu tiesībpamatotu prasījumu; 

• apstrīdētu apstrādi, kuru esam attaisnojuši, pamatojoties uz likumīgām interesēm; 

• iebilstu pret jebkādiem lēmumiem, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde;  

• lai iegūtu savu personas datu pārnēsājamu kopiju vai to kopiju nodotu trešās puses pārzinim; vai 
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• lai iegūtu drošības pasākumu kopiju vai piekļuvi tiem, saskaņā ar kuriem jūsu personas dati tiek 

pārsūtīti ārpus EEZ.  

Papildu iepriekšminētajam jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei. 

 

 

11. Kontaktinformācija 

Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, vai vēlaties izpētīt jebkādu 

tiesību izmantošanu attiecībā uz jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar vietējo personāla atlases 

komandu vai Vācijā ar Robertu Grafu (datenschutzbeauftragter@kellerholding.com)  

 

 

12. Dokumenta izmaiņu vēsture 

Statuss: Galīgā versija 

Izsniegšanas datums: 2018. gada februārī  

Versija pēdējoreiz pārskatīta un atjaunināta: 2020. gada oktobris 

Nākamais pārskatīšanas datums: 2021. gada oktobris 

Politikas turētājs: Uzņēmuma sekretārs 
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