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Deloitte CE Privātuma atruna klientiem 
 
Piezīme: Turpmāk norādīta informācija attiecas arī uz personas datu apstrādi 

līgumattiecībās ar piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un apakšuzņēmējiem. 

 
Personas datu apstrādes informācija attiecībās ar klientiem: 

 

Definīcijas 

 

"Deloitte " nozīmē Lielbritānijas privāto uzņēmumu ar tā dalībnieku atbildību viņu 

garantētajās robežās "Deloitte Touche Tohmatsu Limited" ("DTTL"), tās dalībfirmas un to 

attiecīgus saistītos uzņēmumus. DTTL katra tās dalībfirma ir patstāvīga un neatkarīga 

juridiska persona. DTLL (tāpat saukts kā “Deloitte Global”) nesniedz pakalpojumus klientiem.  

 

"Deloitte Central Europe (Deloitte CE)" nozīmē juridisko personu reģionālu organizāciju, kas 

darbojas zem Deloitte Central Europe Holdings Limited, kas ir Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited dalībfirma Centrāleiropā. Pakalpojumus sniedz Deloitte Central Europe Holdings 

Limited meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi, kas ir patstāvīgas un neatkarīgas juridiskas 

personas. 

 

“Pārzinis” nozīmē pārzini vai datu pārzini, kā tas noteikts Datu Aizsardzības Regulējumā. 

 

“Apstrādātājs” nozīmē datu apstrādātāju vai apstrādātāju, kā tas noteikts Datu Aizsardzības 

Regulējumā. 

 

“Datu Aizsardzības Regulējums” nozīmē šādus piemērojamos normatīvos aktus: (a) 

nacionālie tiesību akti, kas iekļauj tiesību normas, kas izriet no personas datu aizsardzības 

direktīvas 95/46/EK un direktīvas Nr. 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās 

dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē; (b) GDPR; un (c) citi datu aizsardzību 

regulējošie tiesību akti. 

 

“GDPR” nozīmē Vispārēju datu aizsardzības regulu (ES) (2016/679). 

 

“Personas Dati” nozīmē jebkādus personas datus, kā tas definēts Datu Aizsardzības 

regulējumā, kas tiek apstrādāti saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu. 

 

“Saņēmējs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, 

kurai izpauž personas datus, kā tas noteikts Datu Aizsardzības Regulējumā. 

 

Deloitte CE uzņēmums, kas ir līgumattiecībās ar klientu (“klienti”) apstrādā attiecīgo klientu 

vai klientu pārstāvju vai darbinieku sniegtos Personas Datus šādiem mērķiem ("Mērķi"):  

 

1. sniegt pakalpojumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar klientu; 

 

2. pildīt jebkādas juridiskās, regulatora vai profesionālās prasības; 

 

3. atbildēt uz pieprasījumiem un paziņojumiem no kompetentajām iestādēm; 

 

4. līguma pārvaldībai, finanšu uzskaitei, iekšējās atbilstības un riska analīzei, kā arī 

mērķiem, kas izriet no attiecībām ar klientu; 

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj/?locale=LV
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5. sistēmas lietojumprogrammu (iekšēju vai ārēju) izmantošanai, kas paredzētas 

informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu pakalpojumu sniegšanai (e-pasts / 

arhivēšana un tamlīdzīgi) - tas var ietvert arī mākonī izvietotas lietojumprogrammas 

ar noteikumu, ka tiek ievērotas datu drošības un datu pārsūtīšanas prasības, kas 

noteiktas Datu Aizsardzības Regulējumā. 

 

Personas Dati var saturēt informāciju par klienta pārstāvjiem, personālu, projekta 

dalībniekiem, piegādātājiem un līgumslēdzējiem (“Personas datu subjekti”), kā arī klienta 

Personas Datus, kas saņemti saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.  

 

Pārzinis: 

Pārzinis ir Deloitte CE uzņēmums, kas ir līguma slēdzēja puse attiecībās ar klientu. 

Personas Dati augstāk norādītajiem Mērķiem var tikt izpausti/pārsūtīti, tos var apstrādāt šādi 

(-iem) Personas Datu Saņēmēji (-iem): 

Deloitte grupas uzņēmumiem: 

Atbilstoši augstāk norādītajiem Mērķiem un tādā apjomā, kāds nepieciešams Pakalpojumu 

sniegšanai, Personas datus var izpaust citam Pārzinim, kas ietilpst Deloitte uzņēmumu grupā: 

(http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html) 

Ja Personas Datu pārsūtīšanu nepieciešams veikt ārpus valsts robežām (t.sk., ārpus Eiropas 

Savienības), (Deloitte uznēmums darbosies kā cits Pārzinis), tāda datu pārsūtīšana var tikt 

veikta tikai tad, ja tiek ievērotas visas Datu Aizsardzības Regulējumā noteiktās prasības šādu 

datu pārsūtīšanai. 

Apstrādātāji: 

Personas Datus atbilstoši Mērķiem Pārziņa uzdevumā apstrādā šādi Apstrādātāji: 

Apakšuzņēmēji (kurus klients apstiprināja saskaņā ar noslēgto līgumu vai kā citādi) 

Deloitte CE pakalpojumu sniedzēji: 

Pakalpojumu sniedzēji Eiropas Savienībā: 

4C Hungary Kft., Budafoki út 14. I/1, Budapešta, 1111, Ungārija; 

Billigence Europe Limited, reģistrētā adrese: 12 Gough Square, Londona, EC4A 3DW, 

Apvienotā Karaliste; 

con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prāga 4 – Lhotka, Čehijas Republika; 

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 

1068 Budapešta, Ungārija; 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Polija; 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prāga 8, Čehijas 

Rpublika; 

Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Prāga 8, Čehijas Rpublika; Deloitte 

Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londona, Apvienotā 

Karaliste; 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prāga 9, Čehijas Republika; 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html
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MobileXpense, Rue des Colonies 11, 1000 Brisele, Beļģija; 

SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Vroclava, Polija; 

Pakalpojumu sniedzēji ārpus Eiropas Sabienības:  

Tā kā Personas Datu apstrāde ietver datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Savienības (ES), visas 

turpmāk minētās juridiskās personas ir noslēgušas ES apstiprinātās standarta līguma 

klauzulas ar attiecīgo Deloitte uzņēmumu, ar kuru klients ir līgumattiecībās, tādējādi 

nodrošinot Personas Datu aizsardzību atbilstoši Datu Aizsardzības Regulējumam. 

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 14 

& 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, Indija; 

Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, Ņujorka, 10112 – 0015, ASV (Applies to Tax and 

GES services only); 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, Ņujorka, 10112 – 0015, 

ASV; 

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ASV. 

 

Personas datu pārzinis (-i) un datu apstrādātājs (-i) izstrādā tehnoloģiskos, fiziskos, 

administratīvos un procesuālos aizsardzības pasākumus, kas atbilst nozaru pieņemtajiem 

standartiem, lai aizsargātu un nodrošinātu apstrādāto personas datu konfidencialitāti, 

integritāti vai pieejamību. Aizsardzības pasākumi novērsīs neatļautu izmantošanu vai 

neatļautu piekļuvi Personas Datiem vai novērsīs personas datu pārkāpumu (drošības 

incidentu) saskaņā ar Deloitte CE noteikumiem, vadlīnijām un piemērojamo Datu 

Aizsardzības Regulējumu. Deloitte CE uzņēmumi, kas apstrādā klienta datus, ir ISO 27001 

sertificēti (ISO / IEC 27001 Informācijas drošības pārvaldība). 

Personas Datu apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumus saskaņā ar līgumu. 

Personām ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem Personas Datiem un labot vai dzēst savus 

Personas Datus (ja iespējams), vai pieprasīt ierobežojumus apstrādei vai apstrīdēt apstrādi, 

kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Visas šajā punktā norādītās tiesības var izmantot, 

nosūtot e-pasta pieprasījumu datu pārzinim uz adresi: CEprivacy@deloitte.com. Personas 

var arī nosūtīt savus jautājumus, kas saistīti ar Personas Datu vākšanu un apstrādi Deloitte 

CE ietvaros, uz iepriekš minēto e-pasta adresi. Viņiem ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības 

iestādē viņu dzīvesvietas valstī, ja viņi uzskata, ka ar viņiem saistīto personas datu apstrāde 

ir pretrunā ar Datu Aizsardzības Regulējumu. 

 


