Informācija saistībā ar personas datu apstrādi personām, kuras veic pārstāvja darbību
Dāmas un Kungi!
Sakarā ar to, ka Jūs veicat pārstāvja darbību, WAGAS S.A. ar juridisko adresi Polijā, Świętojerska ielā 5/7,
Varšavā. WAGAS S.A., kas reģistrēts Polijas Komercreģistrā, kuru pārvalda Varšavas apgabaltiesas XII
Ekonomiskais Departaments ar Nr. 0000409365, uzņēmuma reģistrācijas numurs 107-00-00-135, ar pilnībā
apmaksātu pamatkapitāla summu 125 000 PLN (turpmāk tekstā “Wagas” vai “datu Administrators”), apstrādā
Jūsu personas datus -tos ievācot, reģistrējot, organizējot, strukturējot, uzglabājot, lejuplādējot, pārskatot un
izmantojot nolūkos, kas aprakstīti šajā dokumenta.
Vēlamies Jūs informēt par Jūsu personas datu apstrādes principiem un ar apstrādi saistītām Jūsu tiesībām.
I.

Vispārīga informācija. Zemāk minēti noteikumi stājās spēka 2018. gada 25.maijā kopā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un Direktīvas 95/46 / EK atcelšanu ("Vispārējā
datu aizsardzības regula" vai "VDAR").
Jautājumus un pieprasījumus par Jūsu datu apstrādes veidu un apjomu, ko veic Wagas, kā arī jautājumus par
Jūsu tiesībām lūdzam iesniegt tieši Wagas.

II.

Datu Administrators. Jūsu personas datu administrators ir Wagas S.A. ar juridisko adresi Varšavā, Polijā.

III.

Datu administratora kontaktinformācija. Attiecībā uz Jūsu personīgajiem datiem, Jūs varat sazināties ar
mums:
Rakstiski, sūtot uz adresi: Wagas, Świętojerska iela 5/7, Varšava 00-236, Polija
izmantojot kontakt formu mūsu mājaslapā: www.wagas.eu
elektroniski nosūtot vēstuli uz: personaldata@wagas.eu
telefoniski zvanot uz: +371 60 00 55 19





IV.

Personas datu apstrādes mērķi un to likumīgie pamatojumi. Wagas apstrādā Jūsu personīgos datus, kas ir
iegūti saistībā ar pārstāvja darbību, jo īpaši saistībā ar Wagas IT online sistēmas (turpmāk tekstā “IT
sistēma”) izmantošanu šādos nolūkos:
Nr.
1.

Apstrādes mērķis
Līguma noslēgšana un to izpilde.

2.

Drošības nodrošināšana, tostarp IT
drošības.

3.

Prasību noteikšanu, aizstāvēšanu un to
izpildi saistībā ar apdrošināšanas polišu
izplatīšanu.

Apstrādes likumīgais pamatojums
Datu apstrādes juridiskais pamats ir Wagas likumīgi
pamatotas intereses un likumā noteikto pienākumu izpilde.
Saistībā ar Jūsu pārstāvja darbību, mēs apstrādājam Jūsu
personas datus, lai varētu atļaut izmantot IT sistēmu, veicot
dokumentāciju un atskaiti kas saistīta ar pārstāvja darbības
veikšanu, eksāmenu organizēšanā, aprēķinot atalgojumu
un citas izmaksas, kā arī pārbaudot pārstāvja darbības
pareizību un lai veiktu apdrošināšanas uzraudzību, ko veic
pilnvarotās iestādes.
Datu apstrādes juridiskais pamats ir Wagas likumīgi
pamatotas intereses, kā arī pārstāvniecības līguma saistību
izpilde, nodrošināt Jums piekļuvi IT sistēmai.
Wagas likumīgu interešu ietvaros ir nodrošināt drošu IT
sistēmas izmantošanu kā arī nodrošināt Jums drošu IT
sistēmas lietošanu.
Datu apstrādes juridiskais pamats ir Wagas likumīgi
pamatota interese. Mēs apstrādāsim Jūsu datus gadījumā,
ja būs nepieciešams izmeklēt vai aizstāvēties pret
prasībām, kas būs saistītas ar Jūsu pārstāvja darbību vai arī
apdrošinātāja prasībām, kuru apdrošināšana ir
pārstāvniecības darbības priekšmets.
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4.

V.

Ja Jūsu personas dati ir iekļauti Wagas
nodokļu dokumentos pārstāvniecības
darbības veikšanai: pienākumu izpildi,
kas saistīta ar nodokļu nomaksu, tai
skaitā grāmatvedības un nodokļu
grāmatiņu uzturēšanu un uzglabāšanu.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir datu
apstrādes nepieciešamība, kas izriet no nodokļu (likums par
nodokļiem un nodevām, pievienotās vērtības nodokļa
likums, uzņēmumu ienākuma nodokļa likums) un
grāmatvedības (likums par grāmatvedību) likuma, kuru
Wagas ir jāievēro.

Jūsu dati netiek pakļauti automatizētu lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

VI.

Datu sniegšanas pienākums. Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga.
Gadījumā ja netiks sniegti visi nepieciešami personas dati, Jums nebūs atļauts izmantot Wagas IT sistēmu pildot
pārstāvja darbību, kā rezultāta tas traucēs Jūsu sadarbībai ar Wagas šo darbību ietvaros.
Nepieciešamo personas datu apstrādes apjoms izriet no tiesību normām vai arī ir pamatots ar IV. punktā
minētiem apstrādes mērķiem.

VII.

Informācija par Jūsu datu saņēmējiem. Sakarā ar apstrādes mērķiem kuri ir aprakstīti V. punktā Jūsu
personas dati var tikt sniegti:
valsts iestādēm un organizācijām, kas veic publiskus uzdevumus vai darbojas valsts iestāžu vārdā, tādā mēra
un nolūkos, kas izriet no tiesību normām, jo īpaši no Polijas Finanšu Uzraudzības Komisijas,
datu apstrādes iestādēm, kuru mērķis ir prasību izmeklēšana vai nodrošināšana vai, lai novērstu krāpšanu
apdrošināšanā,
informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem, kas apstrādā korespondenci, arhivē dokumentus, kas nodarbojas ar
Wagas IT un darījumu sistēmas izstrādi, uzlabošanu un uzturēšanu,
struktūrām, kas nodarbojas ar elektronisko parakstu autorizēšanu,
dažiem reglamentētiem profesiju pārstāvjiem, piemēram, juristiem, notāriem vai revidentiem.

1.
2.
3.
4.
5.

Iestādes kas minētas 2. – 5. punktā var apstrādāt datus tikai pamatojoties uz noslēgtu līgumu ar Wagas un
vienīgi ar Wagas norādījumu.
VIII.

Datu glabāšanas periods
1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kamēr Jūs izmantojat IT sistēmu. Personas dati tiek glabāti līdz brīdim,
kad ar pārstāvja darbību saistītie prasījumi ir noilguši vai arī tik ilgi, kas izriet no pienākuma glabāt datus
saskaņā ar likumu vai ar Administratora likumīgi pamatotām interesēm.
2. Jo īpaši iepriekš minētais attiecas uz pienākumu glabāt grāmatvedības dokumentus, uzglabāšanas
pienākums, kas izriet no noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

IX.

Datu subjekta tiesības
1. Saskaņa ar spēkā esošiem noteikumiem Jums ir:
Nr.
1.

Tiesības
Piekļuves tiesības

2.

Labošanas tiesības

3.

Dzēšanas tiesības

4.
5.

Ierobežošanas tiesības
Iebilduma tiesības

6.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Apraksts
Jūs varat iegūt informāciju par personas datu apstrādi un šo personas
datu kopijas.
Ja uzskatāt, ka Jūsu personīgā informācija ir nepareiza vai nepilnīga,
varat pieprasīt izmaiņas jūsu personas datos.
Jūs varat pieprasīt dzēst Jūsu personas datus tādā mērā, cik to atļauj
likums.
Jūs varat lūgt ierobežot personas datu apstrādi.
Jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz
iemesliem, kas saistīti ar Jūsu situāciju.
Jūs jebkurā brīdī varat anulēt piekrišanu uz Jūsu personas datu apstrādi
attēla veidā. Šīs piekrišanas atsaukšana ir spēkā tikai attiecībā uz
nākotni. Wagas neapstrādās Jūsu datus tālāk, bet dati kas bijuši
apstrādāti iepriekš ir likumīgi. Piekrišanas atsaukšana neradīs negatīvas
sekas uz Jūsu sadarbību ar Wagas.
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7.

Pārnesamības tiesības

8.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūsu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz līgumu par piekļuvi IT
sistēmai vai arī pamatojoties uz pārstāvniecības līgumu noslēgtu ar
Administratoru, tad Jums ir tiesības nodot personas datus, t.i. saņemt
personas datus no Administratora strukturētā veidā, parasti izmantojot
mašīnlasāmu formātu. Jūs varat nosūtīt šos datus citam datu
administratoram.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādei, kas ir
kompetenta personas datu aizsardzības jautājumos, t.i. Polijas
uzraudzības iestādei (PUODO - Personas Datu Aizsardzības Biroja
Priekšsēdētājs) vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts uzraudzības
iestādei, kas ir atbilstoša datu subjekta pastāvīgai dzīvesvietai vai darba
vietai vai arī iespējamajai pārkāpumu vietai.

2. Lai izmantoto iepriekš minētās tiesības lūdzu sazinieties ar WAGAS saskaņā ar III punktā norādīto
kontaktinformāciju.
X.

Datu nodošana ārpus EEZ
Jūsu personas dati netiks nodoti saņēmējiem, kas atrodas valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas.
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