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PRIVĀTUMA POLITIKA
Spēkā no 25.05.2018.
Privātuma politikas mērķis ir informēt klientus, pacientus, personālu un sadarbības partnerus
par AS “APRŪPES BIROJS” īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz fiziskajām personām, kuras
var tieši vai netieši identificēt, sniedzot skaidru priekšstatu par fizisko personu datu apstrādi
saņemot mūsu piedāvātos pakalpojumus. Privātuma politikā tiek sniegts skaidrojums, kādam
mērķim, kādi personas dati tiek iegūti, apstrādāti, nodoti uzglabāšanai.
1. Jūsu personas Datu pārzinis ir AS “APRŪPES BIROJS”, reģistrācijas numurs 40003295804,
juridiskā adrese: Ūnijas iela 40, Rīga, LV-1084.
2. Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, telefona numurs un/vai
kontaktpersonas telefona numurs, mums ir nepieciešams, lai AS “APRŪPES BIROJS”
(mēs) varētu jūs nekļūdīgi identificēt un turpmāk nodrošināt sociālos un veselības aprūpes
pakalpojumus pie pacienta/klienta viņa dzīvesvietā.
3. Jūsu personas datu apstrādes mērķis – profesionāli sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi
pie pacienta/klienta mājās.
4. Personas datu apstrādes apjoms uzsākot savstarpējo sadarbību. Pacienta vārds, uzvārds,
personas kods, adrese, kontaktinformācija, ziņas par pacienta veselību.
4.1. Pakalpojuma sniegšanas laikā mēs apstrādājam tikai tos datus kas patiesi nepieciešami
kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai.
5. Par personas kodu. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1)punktu,
personas kods ir Jūsu dati un to drīkst apstrādāt, ja tas izriet no personas koda apstrādes mērķa.
Šajā gadījumā – nodrošināt pacienta/klienta nekļūdīgu identifikāciju.
6. Sniedzot pakalpojumu mēs apstrādājam arī īpašas kategorijas personas datus – ziņas par
personas veselību, funkcionālo spēju traucējumu pakāpi. Svarīgi! Šo datu apstrāde ir
priekšnoteikums netraucētai piekļuvei pie pacienta viņa dzīvesvietā, kvalitatīva aprūpes
pakalpojuma saņemšanai.
6.1. Tiesiskais pamats veselības datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta
otrās daļas h) apakšpunkts – datu apstrāde ir nepieciešama veselības aprūpes vai veselības
pakalpojumu sniegšanas pārvaldības nolūkos.
7. Jūsu dati trešajām personām ārpus AS “APRŪPES BIROJS” bez tiesiska pamata netiek
nodoti.
7.1. Svarīgi! Jūsu dati var tikt nodoti mūsu sadarbības partneriem, piemēram, laboratorijai, lai
veiktu kādu laboratorisko izmeklējumu pacienta interesēs, pacienta ģimenes ārstam –
Epikrīze.
8. Jūsu iesniegtie un turpmāk veidotie dati ir drošībā.
8.1. Datu apstrādes process tiek veikts atbildīgi un pārdomāti. Datu apstrādē iesaistītie
darbinieki ir apmācīti fizisko personu datu aizsardzības jautājumos. Personas datiem var
piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir nepieciešams sociālo un veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanai un atbalsta procesu nodrošināšanai, savu darba pienākumu
izpildei.

8.2. AS „APRŪPES BIROJS” nodrošina personas datu uzglabāšanas drošību, izmantojot
aizsardzības instrumentus ierīcēm, programmām, kartotēkām un arhīvam, kuros tiek
uzglabāti personas dati.
9. Jūsu datu uzglabāšanas ilgums. Jūsu dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr jūs esat mūsu klients.
9.1. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”
35.punktu, jūsu medicīniskie ieraksti tiek glabāti no 1 līdz 75 gadiem, atkarībā no
medicīniskā ieraksta veida.
10. Jums ir tiesības iepazīties ar saviem datiem. Tas izriet gan no “Pacientu tiesību likuma”
9.panta pirmās daļas, gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas 12.panta.
10.1. Šāds pieprasījums jāiesniedz rakstiski - AS “APRŪPES BIROJS”, juridiskā adrese:
Ūnijas iela 40, Rīga, LV-1084.
Svarīgi! Mūsdienās vairs nav iespējams izvairīties no fizisko personu datu apstrādes. Tādējādi,
cilvēkam (datu subjektam) ir tiesības uz taisnīgu un godīgu savu datu apstrādi.
Šaubu, priekšlikumu vai jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar AS “APRŪPES BIROJS”
fizisko personu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: dpo@repharm.lv
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