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SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” privātuma politika 

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) 

mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk - Klientam) – informāciju par personas datu 

apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un Klienta tiesībām datu iegūšanas 

laikā, kā arī apstrādājot Klienta personas datus. 

 

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku 

personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši 

atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru 

vai atrašanās vietas datiem. 

 

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija 

1.1.Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BIZNESA KONSULTANTU 

GRUPA”, reģistrācijas numurs: 40003394250, adrese: Kuģu ielā 26-17, Rīgā, LV-1048, 

tālrunis: +371 67224305, e-pasts: bkg@bkgriga.lv. 

 

2. Personas datu apstrādes nolūki 

2.1.SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: 

2.1.1. Pakalpojumu sniegšanai: 

2.1.2. Klienta identificēšanai; 

2.1.3. Līguma sagatavošanai un noslēgšanai; 

2.1.4. Klientu apkalpošanai; 

2.1.5. Norēķinu administrēšanai;  

2.2.Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un apjomā. 

 

3. Personas datu tiesiskais pamats 

3.1.SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz 

šādiem tiesiskajiem pamatiem: 

3.1.1. Līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu par pakalpojumu 

sniegšanu un nodrošinātu tā izpildi; 
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3.1.2. Normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA „BIZNESA KONSULTANTU 

GRUPA” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus; 

3.1.3. Saskaņā ar Klienta -datu subjekta piekrišanu; 

3.2. SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” likumīgās intereses ir: 

3.2.1. Veikt komercdarbību; 

3.2.2. Sniegt vērtēšanas pakalpojumus un vadības konsultācijas; 

3.2.3. Pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; 

3.2.4. Nodrošināt līguma saistību izpildi; 

3.2.5. Saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu; 

3.2.6. Nosūtīt ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem 

notikumiem; 

3.2.7. Nodrošināt finanšu uzskaiti; 

3.2.8. Nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus; 

3.2.9. Nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; 

3.2.10. Administrēt maksājumus. 

 

4. Personas datu aizsardzība 

5.1. SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu 

tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos riskus un SIA „BIZNESA KONSULTANTU 

GRUPA” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā 

izmantojot šādus drošības pasākumus: 

5.1.1. Ugunsmūri; 

5.1.2. Antivīrusu programmas; 

5.1.3. Ierobežota piekļuve sistēmai; 

5.1.4. Citus drošības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām. 

 

5. Personas datu saņēmēju kategorijas 

5.1.SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” neizpauž trešajām personām Klienta personas 

datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, 

izņemot: 

5.1.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai 

veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju 
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(piemēram, nekustamā īpašuma, kustamās mantas vērtējuma iesniegšana 

kredītiestādei, tiesu izpildītājam, maksātnespējas administratoram, tiesai, 

utml.); 

5.1.2. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu. 

 

6. Nodošana uz trešajām valstīm 

6.1.SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” nenodod personas datus uz trešajām valstīm 

(ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas). 

 

8. Personas datu glabāšanas ilgums 

8.1. SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” glabā un apstrādā Klienta personas datus, 

kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: 

8.1.1. Dati par klientiem tiek uzglabāti līguma darbības laikā, kā arī normatīvajos 

aktos noteikto laika periodu pēc Līguma izbeigšanas; 

8.1.2. Ja dokuments satur datus ar dažādiem dzēšanas termiņiem vai sasaistīti 

dokumenti satur atsevišķus dokumentus ar dažādiem glabāšanas termiņiem, 

pamatoti ir glabāt dokumentus vai dokumentu paketi līdz brīdim, kamēr iestājas 

visu dokumentā minēto datu dzēšanas vai dokumentu paketē esošu atsevišķu 

dokumentu dzēšanas termiņš. 

8.2. Pēc datu izmantošanas beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti. 

8.3. Personas dati, kas tiek izmantoti personas datu apstrādē, ir klasificējami kā ierobežotas 

piekļuves informācija, tiesības piekļūt un veikt apstrādi drīkst: 

8.3.1. SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” pilnvarotiem darbiniekiem; 

8.3.2. Valsts kontrolējošām institūcijām, pildot Latvijā spēkā esošajos tiesību aktos 

noteiktos pienākumus. 

 

10. Klienta piekrišana datu apstrādei un to atsaukšana 

10.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei var dot elektroniski aizpildot SIA „BIZNESA 

KONSULTANTU GRUPA” pakalpojumu pieteikuma formu SIA „BIZNESA KONSULTANTU 

GRUPA” mājas lapā, kā arī slēdzot līgumu ar SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” par 

pakalpojumu veikšanu. 
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10.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu doto piekrišanu, nosūtot par to attiecīgo 

iesniegumu uz e-pastu: bkg@bkgriga.lv vai arī to iesniedzot klātienē SIA „BIZNESA 

KONSULTANTU GRUPA” birojā.  

 

9. Datu subjekta tiesības 

9.1. Klientam ir tiesības saņemt no SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” apstiprinājumu 

par to, vai attiecībā uz Klientu tiek vai netiek apstrādāti personas dati un, ja tiek, Klientam ir 

tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt šādu informāciju:  

9.1.1. Apstrādes mērķi; 

9.1.2. Tiesiskais pamats; 

9.1.3. Personas datu saņēmēju kategorija; 

9.1.4. Personas datu veidi; 

9.1.5. Paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, kā arī to glabāšanu 

uzņēmumā; 

9.1.6. Pastāv tiesības pieprasīt no SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” 

Klienta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu 

vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi; 

9.1.7. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei; 

9.1.8. Visa nepieciešamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no 

Klienta. 

 

10. Citi noteikumi 

10.1. SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” patur tiesības jebkurā laikā šo Privātuma 

politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija ir pieejama SIA 

„BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” mājas lapā – www.bkgriga.lv. 
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