
Pārzinis Seesam Insurance AS Latvijas filiāle (turpmāk  – Seesam)

Adrese 
Muitas iela 1, Latvija

Tālrunis 
+371 6706 1000

Fakss 
+371 6706 1022

E-mail 
seesam@seesam.lv 

Vietne 
www.seesam.lv 

Datu aizsardzības atbildīgā e-pasts 
dataprotection@seesam.lv 

Personas datu apstrādes 
mērķis

Izmaksāto apdrošināšanas atlīdzības summu atgūšana (regresi, subrogācijas).

Parādu pārvaldīšana, atsvināšana (cedēšana), atgūšana.

Parādu piedziņa ārpustiesas vai tiesas ceļā.

Datu subjektu apraksts Persona, kas ir atbildīga par apdrošināšanas gadījuma izraisīšanu  
vai kā savādāk ir parādā Seesam.

Personas datu kategorijas • Vārds
• Uzvārds
• Personas kods
• Dzimšanas datums
• E-pasts
• Adrese
• Tālrunis

• Faksa Nr.
• Bankas konta Nr.
• Darba vieta
• Ģimenes stāvoklis
• Īpašumā esošie aktīvi
• Saņemtie ienākumi
• Parāda summa un samaksas termiņš

Personas datu izpaušana 
(personas dati  
var tikt izpausti)

• Advokātiem, tiesām, tiesu izpildītājiem
• Policijai
• Parādu piedziņas, atgūšanas uzņēmumiem
• Parādu pārpircējiem
• Publiskajiem reģistriem
• Apdrošināšanas starpniekiem, kas noslēdza apdrošināšanas līgumu
• Bankām
• Ārējiem auditoriem
• Apdrošināšanas labuma guvējiem
• Valsts iestādēm (piemēram - VID, FKTK)

Personas datu 
pārsūtīšana ārpus ES vai 
Eiropas Ekonomikas zonas

Personas dati netiek pārsūtīti ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas.

Datu dzēšanas termiņi Personas dati tiek dzēsti 10 gadus pēc tiesas procesa izbeigšanas vai parāda atgūšanas 
(atkarībā no tā, kas notiek vēlāk).

Personas datu 
aizsardzības principi

1.  Datu apstrādes tiesības tiek aizsargātas, izmantojot informācijas sistēmu piekļuves 
tiesību uzraudzības funkcijas.

2.  Serveru datori, kas tiek izmantoti datu apstrādē, atrodas datoru centrā, kas ir aizsargāts 
ar piekļuves kontroles un drošības sistēmām. Reģistri, kuri satur personas datus, ir nošķirti 
no publiskās informācijas tīkliem, izmantojot tehniskos drošības pasākumus.

3.  Papīra dokumentus uzglabā aizslēgtos skapjos, kas atrodas telpās ar piekļuves kontroli.

4.  Personas, kas apstrādā personas datus, ir pakļautas konfidencialitātes pienākumam, 
kas izriet no likuma, pārziņa iekšējiem noteikumiem un/vai ir parakstījuši 
konfidencialitātes līgumu attiecībā par šiem jautājumiem.

5. Tiek veikta sistemātiska failu dublēšana.

Apstrādes  
juridiskais pamatojums

Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumu vai atbilstoši Seesam likumīgajām interesēm.

Apstrādes darbību reģistrs
Personas datu apstrādes darbību reģistrs saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016./679., 30. pants),  

informācija, kura ir spēkā 2019. gada 1. decembrī.


