
Seesam Insurance AS datu apstrādes politika  
par informāciju, kas jāsniedz,  

ja personas dati ir iegūti no datu subjekta

1.  Ja datu subjekta personas datus vāc no datu subjek-
ta, pārzinis personas datu iegūšanas laikā datu sub-
jektam sniedz visu šādu informāciju:

a)  pārziņa un attiecīgā gadījumā pārziņa pārstāvja identitā-
te un kontaktinformācija;

b)  attiecīgā gadījumā – datu aizsardzības speciālista 
kontaktinfor mācija;

c)  apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī ap-
strādes juridiskais pamats;

d)  pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses, ja apstrā-
de pamatojas uz 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu;

e) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi 
ir;

f)  attiecīgā gadījumā – informācija, ka pārzinis paredz no-
sūtīt per sonas datus uz trešo valsti vai starptautisku or-
ganizāciju, un informācija par to, ka eksistē vai neeksistē 
Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, 
vai – 46. vai 47. pantā, vai 49. panta 1. punkta otrajā daļā 
minētās nosūtīšanas ga dījumā – atsauce uz atbilstošām 
vai piemērotām garantijām un informācija par to, kā sa-
ņemt datu kopiju, vai to, kur tie ir darīti pieejami.

2.  Papildus 1. punktā minētajai informācijai pārzinis 
personas datu iegūšanas laikā datu subjektam sniedz 
šādu papildu informāciju, kas vajadzīga, lai nodroši-
nātu godprātīgu un pārredzamu apstrādi:

a)  laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas 
nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma no-
teikšanai;

b)  tas, ka pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu 
subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, 
vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, 
vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu 
pārnesamību;

c)  ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 1. punkta a) apakš-
punktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu – tiesības 
jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas ap-
strādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma 
sniegta piekrišana;

d) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

e)  informācija, vai personas datu sniegšana ir noteikta sa-
skaņā ar likumu vai līgumu, vai tā ir priekšnosacījums, lai 
līgumu noslēgtu, kā arī informācija par to, vai datu sub-
jektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas se-
kas var būt gadījumos, kad šādi dati netiek sniegti;

f)   tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp 
pro filēšana, kas minēta 22. panta 1. un 4. punktā, un – 
vismaz minētajos gadījumos – jēgpilna informācija par 
tajā ietverto loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgumu 
un paredzamajām sekām attiecībā uz datu subjektu.

3.  Ja pārzinis paredz personas datus turpmāk apstrā-
dāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati 
tika vākti, pārzinis pirms minētās turpmākās apstrā-
des informē datu subjektu par minēto citu nolūku un 
sniedz tam visu attiecīgo papildu informāciju, kā mi-
nēts 2. punktā.

4.  Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro, ja un ciktāl 
datu subjekta rīcībā jau ir attiecīgā informācija.


