KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDES DEKLARĀCIJA
Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes sēdē 08.05.2020., protokols Nr. 21

Klienta personas datu apstrādes deklarācija apraksta kārtību, kādā AS „Rietumu Banka” apstrādā klientu un ar viņiem
saistīto fizisko personu personas datus pakalpojumu sniegšanas ietvaros.
Šajā dokumentā tiek izmantoti šādi termini:
Banka – akciju sabiedrība „Rietumu Banka”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003074497, juridiskā adrese: Vesetas iela 7,
Rīga, LV-1013, Latvijas Republika.
Deklarācija – Klienta personas datu apstrādes deklarācija.
Klients – fiziska vai juridiska persona, kurai Banka sniedz pakalpojumus AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma
noteikumu, Elektroniskā paraksta līguma, kredīta līguma, kā arī citu pakalpojumu sniegšanas līgumu ietvaros, vai fiziskas
vai juridiskas personas, kuras ar Banku saista darījums. Klients Deklarācijas izpratnē ir arī potenciālie Bankas klienti, kas
ir iesnieguši Bankā informāciju ar mērķi nodibināt līgumattiecības pakalpojumu sniegšanai, kā arī bijušie Bankas klienti.
Apstrāde – jebkuras darbības ar Personas datiem, tajā skaitā, bet ne tikai: vākšana, glabāšana, izmaiņas, nodošana,
dzēšana.
Personas dati – jebkura ar Datu subjektu tieši vai netieši saistīta informācija.
Datu subjekts – Klients (fiziska persona), kā arī fiziskas personas, ar kurām saistītās informācijas apstrāde ir saistīta ar
pakalpojumu sniegšanu Klientam (fiziskai vai juridiskai personai). Saistītas personas, tajā skaitā, bet ne tikai ir: Klienta
pārstāvji, kuru Personas datus Banka apstrādā AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma, Elektroniskā paraksta līguma
noteikumu izpildei vai citu tiesisku attiecību ar Klientu ietvaros, akcionāri un Klienta (juridiskas personas) īpašnieki,
kontaktpersonas, radinieki, līdzaizņēmēji, galvinieki, ķīlas devēji un citas ar Klientu saistītas fiziskas personas.
Personas datu kategorijas
Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Banka var vākt un apstrādāt dažādu informāciju par Datu subjektu. Šāda informācija
sevī ietver, tajā skaitā, bet ne tikai šādas Personas datu kategorijas un veidus:
Identifikācijas dati un kontaktinformācija: vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta rekvizīti un
kopija, paraksta paraugs, elektroniskā paraksta rekvizīti, dzimšanas datums un vieta, adrese, tālruņa vai faksa numurs, epasta adrese;
Informācija par darbību un statusu: pilsonība, darbības veids, amats, pilnvaru līmenis, nodokļu rezidence, nodokļu
maksātāja kods, uzturēšanās atļauja, izglītība un profesionālā pieredze, ģimenes stāvoklis, saistītie darījumu partneri un
personas, labklājības vai ienākumu avots, darbības saikne ar Latvijas Republiku, esamība personu sarakstā, ar kurām
aizliegts dibināt līgumattiecības, negatīva informācija vai reputācija, politiski nozīmīgas personas statuss vai saikne ar
tādu personu, patiesā labuma guvēja statuss, konta atvēršanas vai pakalpojuma izmantošanas iemesls, ieguldījumu mērķi,
ziņas par plānotajām operācijām, CV, saikne ar ASV vai citu valsti, konts citā bankā, kredītvēsture;
Informācija par finanšu stāvokli: kontos izvietoto aktīvu veids un vērtība, dati par ieguldījumu portfeli, ziņas par
īpašumā esošajām uzņēmumu daļām vai akcijām, piederošais īpašums, ienākumu apjoms, dati par parādiem un saistībām,
maksātspēja, apgrozījums par periodu, vidējā bilance;
Ar pakalpojumu izmantošanu saistītā informācija: konta numurs, izmantotie Bankas pakalpojumi, dati par darījumiem
un operācijām, kā arī ar tām saistīto saistību izpildi, piemērotie tarifu plāni, maksājumu karšu rekvizīti, komunikācija ar
Banku, privātais identifikators, telefonsarunu audio ieraksti, foto vai videoieraksti, maksājumu rekvizīti, Rietumu ID,
balss parole, IP adrese, ar Bankas mājaslapas apmeklējumu vai Internetbankas/mobilās aplikācijas izmantošanu saistītie
dati, vēršanās Bankā;
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Ziņas par savstarpējo sadarbību ar pilnvarotajām iestādēm: ziņas par likumā paredzētiem informācijas
pieprasījumiem no tiesu izpildītājiem, izmeklēšanas iestādēm, tiesām, nodokļu dienestiem, maksātnespējas
administratoriem, notāriem, bāriņtiesām, operatīvās darbības subjektiem, valsts un uzraudzības iestādēm, kontrahentiem,
biržām, depozitārijiem.
Banka saņem Personas datus saturošu informāciju gan tieši no paša Datu subjekta, viņa pārstāvjiem vai saistītajām
personām, gan no publiskiem avotiem, dažādu valstu valsts vai privātiem reģistriem un/vai datu bāzēm, tajā skaitā, bet ne
tikai: no Uzņēmumu reģistra, Kredītu reģistra, Zemesgrāmatas utt. Informācija par Datu subjektu Bankā var arī tikt
saņemta no kontrahentiem, maksājumu sistēmām, biržām un depozitārijiem, kas iesaistīti pakalpojumu sniegšanā
Klientam, kā arī valsts iestādēm.
Banka var pieprasīt vai apstrādāt informāciju par Datu subjektu, dibinot
sadarbības. Atkarībā no Bankas piedāvātā pakalpojuma Banka var pieprasīt
prasībām un līguma noslēgšanai un/vai starp Banku un Klientu noslēgtā
Personas datus var novest pie pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem vai
nebūs pieejama visa nepieciešamā informācija.

līgumattiecības, sadarbības procesā un pēc
Personas datus, balstoties uz normatīvo aktu
līguma prasību izpildei. Atteikšanās sniegt
padarīt to sniegšanu neiespējamu, jo Bankai

Personas datu apstrādes mērķi
Banka apstrādā Personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piemērojamo līgumu nosacījumiem, kā arī savām
leģitīmajām un tiesiskajām interesēm, lai īstenotu, tajā skaitā, bet ne tikai šādus mērķus:
Pakalpojumu sniegšanai
Pirmām kārtām Banka apstrādā Personas datus līgumattiecību ar Klientu dibināšanai pakalpojumu sniegšanai,
nepieciešamo pasākumu veikšanai pirms līguma slēgšanas, ar Klientu noslēgto līgumu izpildei, Klienta un darījumā
iesaistīto personu novērtēšanai ar mērķi noteikt sadarbības iespējas un nosacījumus, atbilstošai darījumu ar Klientu
noformēšanai, līgumu slēgšanai Klienta interesēs, norēķinu ar Klientu veikšanai, kontaktu uzturēšanai ar Klientu,
attālinātās piekļuves nodrošināšanai Internetbankai, līdzekļu elektroniskā paraksta izveidei un elektroniskā paraksta
lietošanai izsniegšanai.
Banka apstrādā Personas datus pakalpojumu sniegšanai, pamatojoties uz attiecīgu līgumu ar Klientu vai saistībā ar
nepieciešamo pasākumu veikšanu pirms līguma slēgšanas pēc Klienta lūguma, pamatojoties uz Bankas leģitīmajām
interesēm sniegt Klientam interesējušos Bankas pakalpojumus, kā arī Bankas tiesisko saistību izpildei, sniedzot konkrētu
pakalpojumu.
Bankas juridisko pienākumu izpildei
Bankas darbību reglamentē virkne normatīvo aktu, kas nosaka Bankas pienākumus, veicot darbības ar Personas datiem.
Tajā skaitā, bet ne tikai, Banka apstrādā Personas datus ar mērķi izpildīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības, Klienta identifikācijas un darbības uzraudzības prasības,
potenciālā aizņēmēja/līdzaizņēmēja/galvinieka/ķīlas devēja novērtēšanas prasības un kreditēšanas nosacījumu
ievērošanas, ķīlas un nodrošinājuma noformēšanas prasības, nodokļu ieturēšanas prasības, risku un kapitāla novērtēšanas
un pārvaldības prasības, drošības nodrošināšanas prasības, atskaišu sniegšanas, uzskaitvedības un grāmatvedības, un
lietvedības prasības, audita veikšanas prasības, aktīvu glabāšanas, maksājumu veikšanas, starptautisko un nacionālo
sankciju ievērošanas prasības, sadarbības ar valsts un privātām iestādēm prasības.
Banka apstrādā Personas datus savu tiesisko saistību izpildei, pamatojoties uz piemērojamo normatīvo aktu prasībām
bankas darbības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, nodokļu
aplikšanas un grāmatvedības, kreditēšanas, darījumu noformēšanas, finanšu instrumentu, maksājumu pakalpojumu,
starptautisko sankciju, valsts iestāžu darbības jomā, kā arī pamatojoties uz citu Bankai piemērojamo normatīvo aktu
prasībām. Banka apstrādā Personas datus, arī pamatojoties uz savām leģitīmajam interesēm nodrošināt pilnvērtīgu likuma
prasību ievērošanu un nepieļaut to pārkāpšanu, veikt iekšējo novērtēšanu un paaugstināt atbilstības līmeni normatīvajām
prasībām, ievērot uzraugošās iestādes prasības.

2

Risku vadībai
Sadarbības ar Klientu ietvaros Banka apstrādā Personas datus, lai uzraudzītu Klienta saistību izpildi un to, kā viņš izpilda
normatīvus un Bankas prasības, lai saglabātu pierādījumus un informāciju par sadarbības gaitu, lai atklātu un novērstu
prettiesiskas darbības, lai nodrošinātu fizisku drošību un informācijas sistēmu drošību, lai pasargātu Banku no
zaudējumiem, lai iekasētu parādus un aizsargātu Bankas tiesības, lai aizstāvētu Bankas intereses prasību un strīdu
izskatīšanas gaitā.
Lai pārvadītu riskus, Banka apstrādā Personas datus, pamatojoties uz nepieciešamību pildīt ar Klientu noslēgto līgumu vai
veikt pasākumus pirms līguma slēgšanas, uz Bankas leģitīmajām interesēm nodrošināt sadarbības nosacījumu ievērošanu,
novērst potenciālos zaudējumus un aizsargāt Bankas un/vai Klienta intereses, nodrošināt Bankas un/vai Klienta drošību,
kā arī pildīt Bankas tiesiskās saistības risku pārvaldības jomā.
Bankas leģitīmo interešu nodrošināšanai
Banka var apstrādāt Personas datus pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai, papildpakalpojumu piedāvāšanai
Klientam vai jaunu produktu izstrādāšanai, iekšējās analīzes un statistikas veikšanai, Bankas darbības nodrošināšanai un
iekšējo administratīvo procedūru izpildei, Bankas tehniskās infrastruktūras pilnveidošanai un testēšanai, sadarbības ar
Bankas kontrahentiem nodrošināšanai, nepieciešamo konsultāciju no ārējiem speciālistiem saņemšanai, Klientu vai citu
personu sūdzību un pretenziju izskatīšanai, Bankas tiesību un pienākumu pārvaldīšanai noslēgto līgumu ietvaros.
Banka apstrādā Personas datus, pamatojoties uz nepieciešamību izpildīt ar Klientu noslēgto līgumu, uz Bankas
leģitīmajām interesēm nodrošināt iestādes darbību un attīstību, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, uzturēt tehnisko
infrastruktūru, izpildīt Bankas saistības pret kontrahentiem, uz Bankas kontrahentu pamatotām leģitīmajām interesēm
saistībā ar pakalpojumu sniegšanu Klientam, kā arī lai pildītu Bankas tiesisko pienākumu banku un komercdarbības jomā.
Banka veic telefonsarunu ierakstu ar Datu subjektu ar mērķi uzlabot apkalpošanas kvalitāti un fiksēt mutiskus rīkojumus.
Personas datu saņēmēji
Banka ir tiesīga nodot Personas datus, ieskaitot, bet ne tikai, šādiem saņēmējiem:
• valsts un uzraudzības iestādēm, tiesu izpildītājiem, izmeklēšanas iestādēm, tiesām, nodokļu dienestiem,
maksātnespējas administratoriem, notāriem, bāriņtiesām, operatīvās darbības subjektiem, kā arī citiem valsts varas
pārstāvjiem attiecīgo pieprasījumu, Bankas tiesisko pienākumu izpildes, pārskatu sniegšanas ietvaros;
• Bankas vai Klienta kontrahentiem, finanšu starpniekiem, personām, kuras nodrošina darījumu un maksājumu
veikšanu, rīkojumu maršrutizāciju, korespondentbankām, brokeriem, aģentiem, tirdzniecības platformām, biržām,
depozitārijiem, likviditātes nodrošinātājiem, daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, sistemātiskiem
internalizētājiem, maksājumu sistēmām, vērtspapīru emitentiem, apdrošinātājiem, vērtīgu kravu pārvadātājiem un
saņēmējiem, muitas starpniekiem, kā arī citām personām, kuras ir iesaistītas Klienta rīkojumu izpildē vai darījumu
veikšanā, pakalpojumu sniegšanā Klientam vai aktīvu turēšanā;
• kontrahentiem, kuri nodrošina, ka Klients paraksta dokumentus ar kvalificētu elektronisko parakstu vai sniedz tā
validācijas un/vai saglabāšanas pakalpojumus;
• starptautiskām maksājumu karšu sistēmām, t. sk. Mastercard un Visa, karšu maksājumos iesaistītām personām,
apstrādes centriem, personām, kuras veic Klienta maksājumu sistēmu noteikumu pārkāpumu pārbaudi, kā arī ar
e-komerciju saistītām personām. Mastercard Europe SA apstrādā Personas datus saskaņā ar korporatīvajiem
noteikumiem, kuri ir pieejami https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercardbcrs.pdf un paredz virkni tiesību Datu subjektam, kā arī satur būtisku informāciju saistībā ar Mastercard
pakalpojumu izmantošanu;
• personām, kuras veic īpašumtiesību, darījumu, ķīlu, juridisku personu, tiesisko attiecību vai statusu, notikumu vai
citu faktu, kas saistīti ar Klienta vai Bankas darbību, reģistrāciju un uzskaiti, tajā skaitā, bet ne tikai ar
komercreģistriem, ķīlu vai nodrošinājumu reģistriem, zemesgrāmatām, kredītreģistriem, tirdzniecības
repozitārijiem, kontu reģistriem, apstiprinātām publicēšanas struktūrām un pārskatu par darījumiem ar finanšu
instrumentiem nodrošinātājiem, kā arī citiem valsts un privātiem reģistriem;
• personām, kas saistītas ar tiesību un interešu aizsardzību, prasību iesniegšanu, tiesvedību, strīdu izskatīšanu, tajā
skaitā, bet ne tikai ar advokātiem, valsts tiesām un šķīrējtiesām, mediatoriem, tiesu izpildītājiem, ombudiem,
alternatīviem strīdu izskatīšanas mehānismiem;
• Bankas auditoriem audita, finanšu pārskatu sagatavošanas un citu pārbaužu veikšanas ietvaros;
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•

personām, kas sniedz tehnisko atbalstu Bankas darbībai, tajā skaitā, bet ne tikai ar IT un biznesa pakalpojumu
piegādātājiem, konsultantiem, pasta kurjeriem, tulkotājiem, sakaru operatoriem, izstrādātājiem;
Klienta vai Datu subjekta pilnvarotajiem pārstāvjiem, pēc Klienta pieprasījuma sagatavoto izziņu vai izrakstu
adresātiem, Klienta darījumos iesaistītajām personām, tajā skaitā, bet ne tikai līdzaizņēmējiem, galvotājiem, ķīlas
devējiem, cesionāriem, pircējiem vai pārdevējiem;
personām un struktūrvienībām Rietumu grupas ietvaros.

Personas datu nodošana
Personas datu Apstrāde galvenokārt tiek veikta Eiropas Savienības (ES) teritorijā, tomēr pakalpojumu sniegšanas vai
Bankas darbības ietvaros Personas dati var tikt nodoti valstīm, kas atrodas ārpus ES robežām.
Personas datu nodošana ārpus ES robežām var notikt īpaši tajos gadījumos, kad Klienta vai Datu subjekta darbība, Klienta
noslēgti vai noformēti darījumi, ķīlas vai saistību nodrošinājums, aktīvu turēšanas vietas vai rīkojumu izpilde, strīdu
izskatīšana, parādu piedziņa, kā arī citi faktori ir saistīti ar ārvalsti. Tāda veida Personas datu nodošana ir pamatota ar
nepieciešamību nodrošināt ar Klientu noslēgtā līguma izpildi vai veikt pasākumus pirms tā noslēgšanas, vai noslēgt
līgumu ar trešo personu Klienta interesēs, kā arī ar Datu subjekta piekrišanu. Turklāt Personas dati var tikt nosūtīti ārpus
ES robežām, lai nodrošinātu Bankas tiesību un interešu aizsardzību tiesvedības ietvaros vai realizētu Bankas tiesības
attiecībā pret Klientu vai Datu subjektu. Atsevišķos gadījumos Personas datu nosūtīšana ārpus ES var tikt nodrošināta
saskaņā ar Bankai piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Nepieciešamības gadījumā Banka nodrošina aizsardzības pasākumus ārpus ES robežām nodotajai informācijai, piemēram,
nodrošina informācijas saņēmējam pienācīgi apstiprinātus korporatīvos noteikumus darbam ar Personas datiem vai līguma
noslēgšanu par informācijas nodošanu ES noteiktajā formā. Tomēr atsevišķos gadījumos, nododot informāciju valstīs, kas
nenodrošina ES nodrošinātā Personas datu aizsardzības līmeņa ekvivalentu, nodotā informācija var netikt aizsargāta
ES normatīvajos aktos paredzētajā līmenī un Datu subjekts nevarēs pilnā mērā īstenot savas ar Apstrādi saistītās tiesības.
Valstu, kuras nodrošina ES līmenim ekvivalentu Personas datu aizsardzības līmeni, sarakstu nosaka Eiropas Komisija.
Automatizēta lēmumu pieņemšana, profilēšana
Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Klienta vai Datu subjekta novērtēšanai Banka var izmantot profilēšanu (t. i., automātisko
Apstrādi). Piemēram, profilēšanu var izmantot kā palīglīdzekli Klienta uzraudzības kontekstā, Bankai izpildot savu
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pienākumu, vadoties pēc
normatīvajos aktos noteiktajiem pārbaudes faktoriem (piemēram, izmantojamie pakalpojumi, līdzekļu apgrozījums,
darbības veids utt.). Ņemot vērā profilēšanas rezultātus, Bankas darbinieki var veikt Klienta papildu uzraudzību vai
analīzi. Tāpat arī profilēšanu var izmantot, lai izvērtētu iespēju piemērot Klientam īpašus pakalpojumu sniegšanas
nosacījumus, ņemot vērā Klienta finanšu rādītājus (piemēram, konta atlikumu, parādsaistību līmeni utt.) un iepriekšējo
sadarbību ar Banku (piemēram, izmantojamo pakalpojumu spektru, saistību izpildi). Pamatojoties uz rezultātu, Bankas
darbinieki pieņem individuālu lēmumu. Tomēr atsevišķos gadījumos piedāvājums saņemt Bankas papildu pakalpojumu
vai mainīt sadarbības noteikumus var tikt nosūtīts Klientam automātiski. Banka var automātiski pārbaudīt Klienta datus
reģistros un datu bāzēs, kuras paredzētas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas normatīvie aktos.
Personas datu glabāšanas laiks
Banka apstrādā un glabā Personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar Klientu noslēgtā līguma saistības,
Bankas leģitīmās intereses saglabāt informāciju par sadarbības gaitu līdz iestājas civiltiesībās paredzētais prasījumu
noilgums, kā arī lai ievērotu normatīvo aktu prasības (piemēram, Bankas darbības, arhivēšanas un lietvedības,
grāmatvedības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā utt.).
Apstrādes īpatnības, attālināti saņemot elektronisko parakstu
Lai attālināti saņemtu elektronisko parakstu, Klients aizpilda interaktīvo anketu Bankas mājaslapā. Informācija anketā
nepieciešama, lai noteiktu iespēju attālināti izsniegt elektronisko parakstu atbilstoši Bankas prasībām un noslēgt attiecīgu
līgumu, identificēt un izveidot sakaru kanālu ar Klientu, kā arī veikt Klienta turpmāku pārbaudi atbilstoši noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasībām. Papildus
Klienta norādītajām ziņām Banka anketas aizpildīšanas laikā piefiksē Klienta IP (Internet Protocol) adresi.
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Gadījumā, ja Klients iziet videoidentifikāciju, parakstāmā dokumenta projekts tiek nosūtīts kontrahentiem, kuri nodrošina,
ka Klients paraksta dokumentus ar kvalificētu elektronisko parakstu. Videozvana ar speciālistu laikā ir jāpārbauda personu
apliecinoša dokumenta autentiskums un tā saistība ar Klientu. Speciālists vizuāli salīdzina Klienta attēlu ar personu
apliecinoša dokumenta fotoattēlu un rekvizītiem, kā arī pārbauda un salīdzina dokumenta rekvizītus savā starpā.
Videozvana laikā speciālists nofotografē Klientu un personu apliecinošu dokumentu. Informācija, kas nepieciešama
kvalificēta elektroniskā paraksta izveidošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regulu Nr. 910/2014, tiek
pārsūtīta kontrahentam, kurš nodrošina dokumentu parakstīšanu.
Videozvans tiek ierakstīts. Videoieraksts, fotogrāfijas un ar kvalificētu elektronisko parakstu parakstītie dokumenti tiek
nodoti Bankai. Banka var automātiski salīdzināt anketā un parakstītajos dokumentos norādītos Klienta datus, kā arī
salīdzināt tos ar Klienta iepriekš iesniegtajiem datiem.
Datu subjekta tiesības
Datu subjektam kopumā ir šādas pamattiesības saistībā ar Personas datu Apstrādi:
• tiesības pieprasīt labot savus Personas datus, ja tie nav pareizi vai satur nepilnīgu informāciju;
• tiesības pieprasīt dzēst savus Personas datus, ciktāl tas ir pieļaujams no Bankas un Klienta normatīvo aktu un
leģitīmo interešu viedokļa;
• tiesības pieprasīt informāciju par to, vai Banka apstrādā Personas datus, kā arī piekļūt tiem, ciktāl to pieļauj
normatīvo aktu prasības par informācijas konfidencialitāti;
• tiesības atsaukt savu piekrišanu Personas datu Apstrādei gadījumos, kad rīcība ar Personas datiem nav pamatota
ar normatīvo aktu prasībām, ar nepieciešamību izpildīt ar Banku noslēgto līgumu vai Bankas leģitīmajām
interesēm, un nav citu likumisku pamatojumu Apstrādes veikšanai;
• tiesības iebilst pret Apstrādi, ja tā ir pamatota tikai ar Bankas leģitīmajām interesēm un konkrētajā gadījumā
neatbilst svarīgākām Datu subjekta interesēm. Ja Apstrāde ir pamatota ar normatīvo aktu prasībām, Datu subjekts
nav tiesīgs iebilst pret attiecīgo Personas datu Apstrādi;
• tiesības pieprasīt Apstrādes ierobežojumus uz laiku, kamēr Banka izskata Datu subjekta pieprasījumu labot
nepareizos Personas datus vai konkrētas Apstrādes derīguma termiņā, kā arī tiesības pieprasīt Personas datu
pagaidu saglabāšanu, ja Personas datu Apstrāde ir atzīta par nepamatotu, bet Datu subjekts ir pret šo datu dzēšanu;
• tiesības uz Personas datu pārnesamību, saņemot tos elektroniskā formātā, ar mērķi pārnest informāciju trešajai
personai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus;
• tiesības pieprasīt lēmuma, kurš personīgi attiecas uz Datu subjektu un pieņemts automātiski bez Bankas
darbinieku līdzdalības, un kuram ir tiesiskas sekas attiecībā uz Datu subjektu, pārskatīšanu, ievērojot normatīvajos
aktos paredzētos ierobežojumus;
• tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13, Rīga, LV-1011, Latvijas Republika) par
jautājumiem, kas saistīti ar Personas datu Apstrādes kārtību.
Visi pieprasījumi, kas saistīti ar Datu subjektu tiesību realizēšanu, jāadresē Bankai rakstveidā. Banka izskata pieprasījumu
normatīvajos aktos paredzētajā termiņā. Nepieciešamības gadījumā Banka var pieprasīt Datu subjektam pieprasījuma
izpildei vajadzīgo papildinformāciju. Datu subjekta tiesības ir pakļautas normatīvajos aktos paredzētajiem noteikumiem
un ierobežojumiem un augstāk norādītajam tiesību sarakstam ir tikai informatīvs raksturs.
Nobeiguma noteikumi
Datu subjekts ir tiesīgs sazināties ar Banku saistībā ar Personas datu Apstrādi, nosūtot rakstisku pieprasījumu uz adresi:
Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, uz e-pasta adresi: info@rietumu.lv vai pa tālruni +371 67025555, vai
Internetbankā. Datu aizsardzības speciālistam adresētais pieprasījums ir jānosūta uz adresi: dataprotection@rietumu.lv.
Deklarācija attiecas uz visiem Klientiem un Datu subjektiem neatkarīgi no līgumattiecību ar Banku noslēgšanas vai
pakalpojumu saņemšanas brīža. Deklarācija ir piemērojama arī tiem Klientiem un Datu subjektiem, kuru Personas datus
Banka ir saņēmusi līdz Deklarācijas publicēšanai, kā arī Bankas bijušajiem Klientiem.
Aktuālais Deklarācijas teksts ir publicēts Bankas mājaslapā www.rietumu.com. Banka ir tiesīga vienpusēji mainīt
Deklarācijas tekstu. Ja Banka nav norādījusi citādāk, Deklarācijas jaunā redakcija stājas spēkā tās publicēšanas brīdī
Bankas mājaslapā. Lūdzu, regulāri pārbaudiet Deklarācijas aktuālo redakciju.

5

