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Politikas teksts apstiprināts un stājas spēka 2021. gada 17.februārī 

 

BIROJU CENTRA “Jupiter Tower” PRIVĀTUMA POLITIKA 

 

PREAMBULA 

Privātuma politika izstrādāta un ieviesta ar mērķi sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus apstrādā 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Development Projects" 40003459449, turpmāk tekstā saukta -  “Sabiedrība”, šo 

personas datu apstrādes principiem, nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņiem, dzēšanas kārtību, kā arī 

tiesībām, kas Jums ir pieejamas saistībā ar Sabiedrības veikto personas datu apstrādi. 

Šī privātuma politika attiecas gan uz personas datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, kā arī tādiem personas datiem, 

ko esam ieguvuši no trešajām personām. 

Sabiedrība ir tiesīga izmantot personas datus šajā privātuma politikā norādītiem nolūkiem, kā arī citiem nolūkiem, 

par kuriem esam Jūs informējuši personas datu iegūšanas brīdī. 

Detalizētāk par Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķiem lasiet turpmākajās privātuma 

politikas attiecīgās sadaļās. 

PERSONAS DATU APSTRĀDE 

Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt Personas datus atbilstoši tam, kā tas norādīts privātuma politikā, atbilstoši sniegtiem 

pakalpojumiem vai veiktām darbībām.Informējam, ka atsevišķos gadījumos esam tiesīgi pilnvarot trešo personu 

apstrādāt Jūsu personas datus.  

Apliecinām, ka personas datus trešajām personām nodosim tikai: 1) ja mēs esam noslēguši līgumu ar Jūsu personas 

datu saņēmēju un esam nodrošinājuši atbilstošu personas datu nosūtīšanas un saņemšanas drošības prasību izpildi, 

2) ja mums ir tiesību normās noteikts pienākums nodot Jūsu personas datus attiecīgajam saņēmējam. 

Jūsu personas datus varam nodot šādām saņēmēju kategorijām: 

- personas datu apstrādātājiem, kas Sabiedrībai sniedz noteiktus pakalpojumus, kas detalizētāk aprakstīti 

turpmākajās privātuma politikas sadaļās: 

a) apstrādātājs saņem no mums tikai tādu personas datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrētā uzdevuma 

izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai; 

b) apstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un neizmanto citiem mērķiem, kā 

arī nenodod Jūsu personas datus citām personām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas; 

- citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu 

nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas juridiskās intereses. 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

Mēs rūpējamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā, kā arī lai to apstrāde tiktu veikta 

atbilstoši piemērojamām tiesību normām un principiem. 

Lai nodrošinātu, ka personas dati ir drošībā, kā arī lai to apstrāde tiek veikta atbilstoši piemērojamām tiesību normām 

un principiem, tiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, un novērstu personas datu neatļautu atklāšanu vai 

izmantošanu, Sabiedrība izmanto dažādas drošību veicinošas tehnoloģijas un procedūras. 

PERSONAS DATU APSTRADES MĒŖĶI UN GADĪJUMI 

Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tad, ja tam ir juridisks pamatojums - Jūsu piekrišana, Sabiedrības tiesiskas 

intereses vai personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai vai izpildei, vai arī tiesību normās paredzēto 

Sabiedrības pienākumu izpildei. 

Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Sabiedrības tiesiskajām interesēm, Sabiedrība izvērtē iespējamo ietekmi 

uz Jūsu tiesībām un brīvībām un nodrošina apstrādes negatīvās ietekmes novēršanu. 

 

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS 

Ja Sabiedrība apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz Sabiedrības tiesiskām interesēm, Jums ir 

tiesības iebilst pret mūsu veikto personas datu apstrādi. Saņemot datu subjekta iebildumus/lūgumus/labojumus 

Sabiedrības veikto personas datu apstrādei, pamatojoties uz Sabiedrības tiesiskajām interesēm, vairs neapstrādāsim 

konkrētā personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien nevaram pamatot datu subjekta personas datu apstrādi 

ar atbilstošām Sabiedrības tiesiskām interesēm vai tās tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības. 

Ja Jūs uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat 
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atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad mums nav saistošs 

pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem, vai arī ja mums nepastāv 

cits juridisks pamatojums apstrādāt Jūsu personas datus. 

 

Ar mērķi nodrošināt atbilstošu personas datu apstrādi, datu subjektam ir pieejamas vairākas tiesības, ko var izmantot 

attiecībā uz saviem personas datiem:  

- datu subjektam ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums. 

- datu subjektam ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot. 

- datu subjekts tiesīgs jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. 

- datu subjektam ir tiesības saņemt savus personas datus, ko tas sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas 

un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. 

Ja tas ir tehniski iespējams, uz datu subjekta lūguma pamata Sabiedrība var nodot datu subjekta personas 

datus arī citam pakalpojumu sniedzējam. 

- ja datu subjekts uzskata, ka Sabiedrības veiktā personas datu apstrāde pārkāpj datu subjekta tiesības, datu 
subjekts var jebkurā brīdī iesniegt sūdzību Sabiedrībai. Izskatīsim datu subjekta sūdzību nekavējoties un 

sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos. 

Datu subjekts tiesīgs iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai: 

• nosūtot savu sūdzību uz šādu e-pastu: info@dvi.gov.lv 

• vai personīgi vēršoties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā. 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

Ja datu subjektam ir kādi jautājumi par Sabiedrības veikto personas datu apstrādi vai vēlas īstenot savas tiesības, 

lūdzu, sazinieties ar mums šādos veidos: 

• sazināties ar mums pa e-pastu:jupiter.Centre@JScompanies.lv   

• sazināties ar mums pa pastu: Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013 

PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN PIEEJAMĪBA 

Šī privātuma politika ir pieejama: 

- mūsu Biroju centra sardzes postenī, 

- un mūsu tīmekļa vietnē -JupiterTower.eu  sada“ ļāPrivātuma politika”. 

Ar mērķi nodrošināt personas datu apstrādes tiesiskumu un atbilstību saimnieciskās darbības vajadzībām, esam 

tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma politiku. 

PERSONAS DATU APSTRĀDE BIROJU CENTRA DROŠĪBAS NOLŪKIEM 

Sabiedrība veic nepārtrauktu videonovērošanu ar ierakstīšanu Biroju centra koplietošanas telpās, pa ēkas perimetru 

un teritorijā. 

Sabiedrība veic Biroju centra darbinieku un apmeklētāju identifikāciju un reģistrāciju, tiem ierodoties Biroja Centra 

telpās. Mēs veicam Jūsu personas datu elektronisku vai papīra formāta apstrādi, lai apzinātos kādas personas 

konkrētajā laika posmā atrodas Biroju Centra telpās. 

Mēs veicam datu subjekta personas datu apstrādi, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar 

īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, kā arī 

pierādījumu iegūšanai apdrošināšanas vajadzībām. 

Datu subjekta personas datus Sabiedrība var nodot arī citiem uzņēmumiem - personas datu  

Jūsu personas dati var tikt nodoti šādu kategoriju datu apstrādātājiem: 

- Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniedzējiem; 

- Apsardzes un drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem; 

- Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem; 

- Institūcijām (piemēram, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības 

iestādēm, prokuratūrai, tiesām un citām tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu administrācijai, uzraudzības 

iestādēm un ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm); 

- Citiem mūsu apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem. 

Datu subjekta personas datus Sabiedrība vienmēr apstrādā tikai tad, ja tai ir juridisks pamatojums to darīt, un tikai 

noteiktam mērķim. 

mailto:info@dvi.gov.lv
mailto:jupiter.Centre@JScompanies.lv
http://www.origoone.lv/
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Biroju centra videonovērošanas vajadzībām pastāv šādi juridiskie pamatojumi: 

•likumīgās intereses - Sabiedrība ieinteresēta novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz datu subjekta, 

Sabiedrības un Sabiedrības partneru īpašumu un jebkuru personu, kas atrodas Biroju centrā, vitāli svarīgām 

interesēm, tajā skaitā dzīvību un veselību. Sabiedrībai ir arī nepieciešams iegūt pierādījumus apdrošināšanas 

vajadzībām par apdrošināšanas gadījumiem. Atsevišķos gadījumos esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, 

piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu aktivitātēm. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai 

tādus datu subjekta personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai. 

Sabiedrības organizētās videonovērošanas ietvaros tiek novērotas visas personas, kas atrodas Biroju centrā, 

novērošanas kameru redzamības zonā, arī bērni (tas ir, personas jaunākas par 18 gadiem). 

Sabiedrības organizētās videonovērošanas dati netiek publicēti. Datu subjekta un datu subjekta bērnu personas datus 

Sabiedrība tiesīga izmantot tikai, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību 

un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, kā arī pierādījumu iegūšanai 

apdrošināšanas vajadzībām. 

Biroju Centra darbinieku un apmeklētāju identifikācijas un reģistrēšanas datu apstrādei pastāv šādi juridiskie 

pamatojumi: 

• mūsu likumīgās intereses - mums ir jānodrošina: 

- darbinieku un apmeklētāju kontrole Biroju Centra telpās, lai tajās neatrastos nepiederošas personas, 

tādējādi novēršot potenciāli iespējamus noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz Jūsu, mūsu un mūsu 

partneru īpašumu un jebkuru personu, kas atrodas Biroju centrā, vitāli svarīgām interesēm, tajā skaitā 

dzīvību un veselību; 

- komunikācija ar darbiniekiem un apmeklētājiem ārkārtas gadījumos (evakuācija u.c.) vai saistībā ar 

Biroju Centra apmeklējumu (piemēram, nenodota ieejas caurlaide).  

 

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS? 

Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tik ilgi, kamēr ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi 

saistoši nosacījumi. Piemēram, Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt šādi apstākļi: 1) tiesību normās 

noteiktā kārtība, kādā mēs varam īstenot savas likumīgās intereses; 2) pastāv tiesisks pienākums personas datus 

glabāt noteiktu termiņu; 3) kamēr ir spēkā piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits 

konkrēto personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums. 

Zūdot minētajiem nosacījumiem personas datu apstrādei, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti/iznīcināti un/vai 

anonimizēti. 
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