TV Play Baltics’ Kandidātu privātuma politika
1. Vispārējs brīdinājums
AS TV Play Baltics (še turpmāk - “TV Play” vai “mēs”) lepojas ar to, ka ievēro uzņēmuma amata kandidātu (turpmāk “Kandidāti” vai “Jūs”) privātumu un kandidātu personas datu apstrādi veic, ievērojot visstingrāko konfidencialitāti un
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (še turpmāk “VDAR”).
Piesakoties amatam TV Play, Jūs apliecināt, ka esat pilnībā izlasījis(-usi) un sapratis(-usi) šo Kandidātu privātuma
politiku (turpmāk - “Politika”).

2. Kurš ir datu pārzinis?
Saistībā ar Kandidātu personas datu apstrādi AS TV Play Baltics veic datu pārziņa funkcijas.
TV Play rekvizīti:
AS TV Play Baltics
Reģistrācijas nr.: 10308880
Adrese: Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, Estonia
Jautājumus par šo datu apstrādi var sūtīt uz šādu e-pasta adresi: andmekaitse@home3.ee

3. Kādus personas datus mēs apkopojam?
Nolūkiem, kas uzskaitīti 4. punktā, TV Play apstrādā šādus personas datus:
-

Jūs identificējošo informāciju (piem., uzvārds, vārds, personas kods, pases vai vadītāja apliecības Nr.,
dzimšanas datums, valstspiederība, e-pasta adrese, tālruņa numurs un dzīvesvietas adrese);

-

jebkurus citus personas datus, kas norādīti Jūsu CV, pieteikuma vēstulē vai Jūsu LinkedIn profilā (piem., darba
pieredze, izglītība, intereses un valodu zināšanas);

-

informāciju par Jums no Jūsu iepriekšējā vai esošā darba devēja, kas saistīta ar Jūsu kvalifikāciju, profesionālajām
spējām un darba prasmēm. Informāciju par Jums no bijušā darba devēja mēs apkopojam, Jums iepriekš par to
paziņojot, bet no esošā darba devēja - tikai ar Jūsu piekrišanu;

-

mūsu saziņu (e-pasta saraksti vai cita veida saziņu);

-

jebkurus citus personas datus, kas vajadzīgi personāla atlases administrēšanai.

TV Play minētos personas datus iegūst tieši no Jums vai ar mūsu partneru starpniecību, piemēram, izmantojot personāla
atlases uzņēmumu, pagaidu aģentūru u. tml. pakalpojumus.
Ja Jūs šo informāciju nesniegsiet, mēs nevarēsim turpināt kandidātu atlases procesu.
TV Play, lai iegūtu informāciju par to, vai Pretendents jau ir piedalījies kādās intervijās, pamatojot to ar savām
leģitīmajām interesēm, var arī izveidot to Kandidātu sarakstu, kas jau ir piedalījušies personāla atlasē.

4. Kāpēc mēs ievācam Jūsu personas datus?
Mēs ievācam un apstrādājam tos Jūsu personas datus, kas vajadzīgi līguma izpildei, vai pirms līguma noslēgšanas pēc
Jūsu pieprasījuma veiktu pasākumus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, vai izpildītu tiesību aktos noteiktos
pienākumus, jo īpaši šādiem mērķiem:
-

darbinieku, praktikantu un citu darbinieku pieņemšana darbā;

-

atbilžu sniegšana uz informācijas pieprasījumiem un pretendentu jautājumiem;

-

atbilžu sniegšana uz informācijas pieprasījumiem no attiecīgajām iestādēm.

5. Vai mēs Jūsu personas datus nododam tālāk?
Visas pārbaudes tiks veiktas ar Kandidāta skaidri izteiktu rakstisku atļauju. Visi dati, kas apkopoti atlases laikā, tiks
uzskatīti par konfidenciāliem, un tiem varēs piekļūt tikai tās, personas, kam tas vajadzīgs pienākumu veikšanai.
Dati netiks izpausti trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kas ir norādīti Politikā, piemēram, lai sasniegtu 4. punktā
aprakstītos un noteiktos un definētos, vai arī gadījumos, kad tas ir mūsu pienākums saskaņā ar tiesību aktiem.
TV Play var izpaust Kandidāta personas datus trešajām pusēm gadījumos, kad šāda informācija ir vajadzīga līguma
izpildei. Minētajām pusēm paziņotā informācija vienmēr aprobežojas ar obligāti vajadzīgo vai tiesību aktos noteikto.
TV Play var nosūtīt personas datus uz valsti, kas nav ES dalībvalsts, vai ārpus ES reģistrētam uzņēmumam tikai tad,
ja šajā valstī ir atbilstošs aizsardzības līmenis piemērojamo tiesību aktu un, jo īpaši, VDAR nozīmē, vai spēkā esošo
tiesību aktu atļautajā apjomā, piemēram, nodrošinot datu aizsardzību ar atbilstošiem līguma noteikumiem.

6. Kādas ir Jūsu tiesības?
Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi TV Play:
-

Tiesības piekļūt datiem un tos labot: Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem, kas ir

TV Play rīcībā, vai arī pārbaudīt, vai esat iekļauts(-a) TV Play datu bāzē.
-

Tiesības uz labošanu un dzēšanu: Jūs jebkurā laikā varat paziņot TV Play par labojumiem Jūsu personas

datos un attiecīgā gadījumā pieprasīt savu personas datu dzēšanu.
-

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu: Jūs varat pieprasīt TV Play ierobežot Jūsu datu apstrādi, īpaši

gadījumos, ja apstrīdat datu precizitāti vai uzskatāt, ka datu apstrāde ir nelikumīga.
-

Tiesības uz datu pārnešanu: Jums ir tiesības saņemt personas datus, ko esat iesniedzis TV Play, un Jūs varat

arī lūgt nosūtīt šos datus citam datu pārzinim.
-

Tiesības iebilst: dažos gadījumos Jūs varat iebilst pret to, ka TV Play izmanto Jūsu datus 4. punktā

aprakstītajiem mērķiem, ja datu apstrādes pamatojums ir TV Play leģitīmās intereses.
-

Tiesības atsaukt piekrišanu: Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

Lai izmantotu šīs tiesības, Jums jāsazinās ar TV Play par tiesībām, kuras vēlaties izmantot. Jums jānosūta TV Play
pieteikums, pievienojot tam personas apliecības ]vai pases kopiju, vai arī Jums ir jāparaksta pieteikums elektroniski:

- pa e-pastu: diana.stafecka@tv3.lv
- pa pastu: Dzelzavas iela 120G, LV-1021, Rīga, Latvija
AS TV PLAY BALTICS LATVIJAS FILIĀLE
DZELZAVAS IELA 120G
RĪGA, LV1021, LATVIJA

+ 371 8686 (MAKSAS)
+ 371 80 205 379 (BEZMAKSAS)
+ 371 67 780 777 (ZVANIEM NO ĀRZEMĒM)

INFO@HOME3.LV
HOME3.LV

7. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?
TV Play ir veicis atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu riska pakāpei pielāgotu drošības
līmeni, lai pēc iespējas novērstu:
- nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem vai to izmainīšanu;
- personas datu nepareiza izmantošanu vai izpaušanu;
- personas datu nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu.
Šajā sakarā TV Play darbiniekiem, kuriem ir pieeja šiem personas datiem, ir stingrs konfidencialitātes pienākums.
Tomēr TV Play nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības gadījumā, ja šos datus, neskatoties uz īstenotajiem
drošības pasākumiem, nozog vai nolaupa kāda trešā persona.

8. Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu personas datus?
TV Play glabā Jūsu personas datus tik ilgi, cik vajadzīgs izvirzīto mērķu sasniegšanai (sk. 4. punktu).
To kandidātu, personas datus, kas atlases procesā nav pieņemti darbā, ar Kandidāta piekrišanu TV Play uzglabā trīs
gadus, lai tos izvērtētu, ja mūsu organizācijā rodas jauna nodarbinātības iespēja.

9. Sūdzība uzraudzības iestādei
Ja Jums ir sūdzības vai jautājumi par to kā TV Play veic personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar TV Play.
Tomēr, ja nevar panākt izlīgumu, mēs Jūs informējam, ka, lai aizsargātu personas datus, Jums ir tiesības iesniegt
sūdzību uzraudzības iestādei (www.aki.ee, www.dvi.gov.lv vai www.ada.lt).

10. Izmaiņas politikā
TV Play var mainīt un pielāgot Politiku, jo īpaši, lai ievērotu visus piemērojamos jaunos tiesību aktus.
Pēdējais atjauninājums: 11.11.2019.
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