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SIA „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” 

Fizisko personu datu apstrādes noteikumi 
 

I. Kādi dati tiek apstrādāti 

- Klientu - fizisko personu vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, darba vieta, ieņemamais amats,  

tālruņa numurs, e-pasta adrese, (turpmāk – Dati). 

 

II. Datu apstrādes nolūks 

- Dati tiek apstrādāti lai informātu Latvijas zinātnisko institūtu, mācību iestāžu, rūpniecības 

uzņēmumu un jaunrades firmu speciālistus par SIA „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” Latvijā 

pārstāvēto ārvalstu firmu tehniskajiem un tehnoloģiskajiem piedāvājumiem, veiktu tehnoloģiju 

pārneses un tehnoloģiskā servisa pakalpojumus un/vai inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta citas 

aktivitātes, administrētu pušu savstarpējas attiecības saistībā ar SIA „J.Smilgas Tehnoloģiskais 

birojs” gatavojamajiem vai jau noslēgtajiem komerciālajiem līgumiem. 

- Ja dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks pieprasīta fiziskās personas – datu subjekta, 

 piekrišana datu apstrādei. 

 

III. Piekļuve Datiem un to glabāšana 

- Dati ir ierakstīti sadarbības līgumos, kuri tiek glabāti slēgtos skapjos, pie kuriem ir pieeja tikai 

uzņēmuma vadībai un pilnvarotiem darbiniekiem. 

- Dati ir ierakstīti grāmatvedības programmā. Programmai ir piekļuve tikai uzņēmuma pilnvarotiem 

darbiniekiem, piekļuve aizsargāta ar drošu paroli. 

- Dati ir ierakstīti uzņēmuma marketinga darbinieku datoros, piekļuve kuriem ir aizsargāta ar paroli. 

- Dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, to izmantošana tiek uzraudzīta. Pieeja personas 

datiem ir tikai darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami darba pienākumu izpildei. 

- Dati netiks nosūtīti ārpus ES vai EEZ, ja vien tas nebūs nepieciešams SIA „J.Smilgas 

Tehnoloģiskais birojs” līgumsaistību izpildei pret šiem klientiem. 

 

IV. Datu izpaušana 

- Dati var tikt izsniegti Latvijas tiesībsargājošām iestādēm pamatojoties uz kompetentas valsts 

amatpersonas pieprasījumu. 

 

V. Datu glabāšanas ilgums 

- Dati tiek glabāti normatīvajos aktos paredzētajā termiņā, pēc tam Dati tiek dzēsti. 

 

VI. Datu subjekta tiesības 

- Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus Datus, pieprasīt izlabot, dzēst 

vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti 

SIA „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” tehnoloģiskā servisa pakalpojumu sniegšanu, kā arī citas 

normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības. 

 

VII. SIA „J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs” kontaktinformācija 

- Juridiskā un biroja adrese: Ropažu iela 140-319, Rīga, LV-1006 

- Tālrunis: 29109950 

- E-pasta adrese: Janis.Smilga@smtb.lv 
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