SIA „eLizings.lv” Personas datu apstrādes principi / noteikumi
Informācija par pārzini: SIA „eLizings.lv”, reģ.Nr. 40103874151, adrese:
Akmeņu iela 21/23, Rīga, Latvija, kontakttālrunis datu apstrādes un aizsardzības
jautājumos: +371 67260384.
Šajos Personas datu apstrādes principos ir aprakstīta vispārējā kārtība, kādā SIA
„eLizings.lv” apstrādā personas datus. Šie Principi ir piemērojami, ja Klients
izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot SIA „eLizings.lv” sniegtos
pakalpojumus.
Definīcijas:
Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, vai ir izteikusi vēlēšanos
izmantot jebkurus SIA „eLizings.lv” sniegtos pakalpojumus
Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (tai skaitā
vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu
veikšana, nodošana u.tml.).
Vispārīgie noteikumi:
SIA „eLizings.lv” Personas datu apstrādi veic saskaņā ar ES Regulu (ES)
2016/679. Apstrādājot Personas datus tiek nodrošināta konfidencialitāte un ir
īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi Personas datu
pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, ieguves, pretlikumīgas apstrādes,
izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
Pakalpojumu nodrošināšanā, SIA „eLizings.lv”, izmanto tikai apstiprinātus
Personas datu apstrādātājus(sadarbības partneri).
Detalizētāka informācija par Personas datu apstrādi aprakstīta savstarpēji
noslēgtos līgumos, kā arī citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos.
Personas datu kategorijas: /kādi dati tiek apstrādāti?/
Personas datu kategorijas, kuras SIA „eLizings.lv” savu pakalpojumu sniegšanas
nolūkā apstrādā, ir:
Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods vai personas identifikācijas
kods, dzimšanas datums;
Kontaktinformācija un saziņas dati: adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
Ģimenes dati: ziņas par Klienta ģimeni un saistīto personu kontaktinformācija;
Profesionālie dati: ziņas par izglītību vai profesionālo karjeru;
Finanšu dati: konta izdrukas, konta numuri, ziņas par ienākumiem, esošajām
kredītsaistībām, piederošajiem īpašumiem, atzīmēm un vēsturiskajām atzīmēm
datubāzēs, kā arī parādsaistību atlikumiem, izziņas no oficiālajām iestādēm;
Ar pakalpojumiem saistītie dati: Ziņas par saistībām - līgumu izpildi vai
neizpildi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.
Personas datu apstrādes mērķi un pamats : /kāpēc dati tiek apstrādāti?/
Personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

SIA „eLizings.lv” pakalpojumu nodrošināšanai, aizdevuma līgumu
noslēgšanai: Lai noslēgtu un/vai izpildītu līgumu/darījumu ar Klientu (apstrādes
pamats: SIA „eLizings.lv” leģitīmās intereses – finanšu starpniecības pakalpojumu
sniegšana);
Klienta kredītspējas un risku novērtējuma veikšanai: Lai veiktu iekšējos
kredītspējas un riska novērtējumus ar mērķi noteikt, kurus pakalpojumus un
produktus un uz kādiem nosacījumiem Klientam iespējams piedāvāt (apstrādes
pamats: SIA „eLizings.lv” leģitīmās intereses – kredītriska samazināšana, sniedzot
finanšu pakalpojumus „drošiem” Klientiem);
Saziņai ar Klientu: Lai sazinātos ar klientu pakalpojuma sniegšanas laikā, kā
arī sniegtu Klientam personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz Klienta
piekrišanu un pieprasījumu, lai aktualizētu, precizētu datus (apstrādes pamats: SIA
„eLizings.lv” leģitīmās intereses – nodrošināt Personas datu aktualitāti un
pareizību, kā arī pamatojoties uz Klienta piekrišanu – sniegt Klientiem
personalizētus piedāvājumus kredītpakalpojumu saņemšanai)
SIA „eLizings.lv” likumā noteikto pienākumu izpildei: Klientu identitātes
pārbaudei , lai SIA „eLizings.lv” pildītu piemērojamos likumus, piemēram,
saistībā ar atbildīgas kreditēšanas principu īstenošanu, kā arī, lai pārbaudītu
Klienta identitāti, pamatojoties uz līguma izpildi.
Personas datu saņēmēji : /kam dati tiek nodoti?/
Personas dati var tikt nodoti citiem saņēmējiem:
SIA “eLizings.lv” sadarbības partneriem : "Bigbank" AS Latvijas filiāle (reģ. nr.
40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039),SIA
"Aizdevums.lv", Sia ”Incredit Group”, SIA "Inbank līzings”, SIA "Money Express
Credit",A/S ”Mogo”,Sia ”Ervia”,AS "Privatbank", SIA "Nord līzings", SIA
"VitaCredit","TF Bank AB".
Latvijas Bankas Kredītu reģistram,Valsts ieņēmumu dienestam,
Kredītinformācijas birojam,licencētiem parādu piedziņas uzņēmumiem:
„Creditreform Latvia SIA“, „Paus Consults SIA“.
Kredītiestādēm un finanšu institūcijām, trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus –
kredītu reģistrus.
Likumā noteiktajos gadījumos: Valsts institūcijām, tiesībsargājošajām iestādēm,
zvērinātiem tiesu izpildītājiem, parādu piedzinējiem, tiesas, ārpus tiesas strīdu
risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem.

Gadījumā, ja aizdevuma pieteikums maksātspējas vērtēšanai tiek nodots Bigbank
AS Latvijas filiālei (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve
78 - 1, Rīga, LV-1039), tad Klients apliecina un piekrīt:
ka Bigbank AS Latvijas filiāle veic manu personas datu apstrādi atbilstoši
Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem,
apjomā un kārtībā. Astiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles
Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami, Klientu datu apstrādes
principi ir pieejami bankas mājaslapā:
https://www.bigbank.lv/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas
filiāles klientu apkalpošanas centros.
ka Bigbank AS Latvijas filiāle saņem un sniedz informāciju par manām
saistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienestā,
kredītinformācijas birojos, licencētu parādu piedziņas uzņēmumos: „Creditreform
Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju
un parādnieku reģistrā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir
likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām
maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām.
Ar šo piekrītu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles (reģ. nr. 40103200513, jur.
adrese: Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039), Bigbank AS grupā
ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru
piedāvājumus, izmantojot manis Bigbank AS Latvijas filiālei norādīto
kontaktinformāciju. Sadarbības partneru saraksts ir pieejams šeit:
https://www.bigbank.lv/dokumenti/
Piekrišanu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles, Bigbank AS grupā ietilpstošo
juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru
piedāvājumus var atsaukt jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu:
info@bigbank.lv, vai zvanot pa tel: 8338.
Datu glabāšanas periods: /cik ilgi dati tiks glabāti?/
Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams norādīto mērķu
sasniegšanai. Cits glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu vai
SIA „eLizings.lv” leģitīmajām interesēm - piemērojamajiem normatīvajiem
aktiem.
Apstrādes vieta un ģeogrāfiskā teritorija:
SIA „eLizings.lv” Personas datu apstrādi veic savās darbības vietās:
Galvenā apstrādes vieta: Rīga, Lāčplēša iela 51, LV-1011
Filiāle: Liepāja, Brīvības iela 13/15, LV-3401
Filiāle: Jēkabpils, Brīvības iela 111, LV-5201
Dati tiek Apstrādāti Eiropas Savienībā un netiek nodoti valstīm, kas neietilpst
ES/EEZ
Informējam, ka SIA „eLizings.lv” Personas datu Apstrādes mērķis ir:

Finanšu starpniecības pakalpojumu sniegšana – Klientu kredītspējas
izvērtēšana un aizdevuma līgumu slēgšana.
Datu sniegšana SIA „eLizings.lv” ir pilnībā brīvprātīga Klienta izvēle.
Nesniedzot aizdevuma pieteikumā norādīto informāciju, diemžēl, nebūs
iespējams izmantot SIA „eLizings.lv” piedāvāto pakalpojumu – pieteikties
aizdevumam tiešsaistē

