Latvijas notāru klientu portāla
www.latvijasnotars.lv
privātuma politika
1. Personas datus iegūst un apstrādā:
1.1. Latvijas Zvērinātu notāru padome
Reģistrācijas Nr.
LV90000349625
Adrese:
Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 8,
Rīga, LV-1010
Tālrunis:
(+371) 67 218 955
E-pasts:
info@latvijasnotars.lv
1.2. Latvijas zvērināti notāri un viņu darbinieki
Kontaktinformācija: https://www.latvijasnotars.lv/notaries map
1.3. Latvijas Zvērinātu notāru padome un Latvijas zvērināti notāri apliecina, ka nodrošinās godprātīgu attieksmi attiecībā uz personas datu apstrādi, veiks personas datu apstrādi
labā ticībā un izmantos datus tikai tiem nolūkiem, kam tie tikuši iegūti.
2. Personas datu apstrādes vispārīgs mērķis:
Ticama un droša personas identifikācija, kā arī operatīva saziņa pirms juridiskā atbalsta sniegšanas un konsultāciju procesā.
3. Personas datu apstrādes likumīgais pamats:
3.1. Jūsu piekrišana savu personas datu apstrādei tālāk minētajos nolūkos.
3.2. Notariāta likums.
4. Dati, kas tiek iegūti, apstrādāti un glabāti:
Process
Izmantojamie dati
Portāla publiski pieejamā daļa
Atbilstoši sīkdatņu izmantošanas
noteikumiem

Mērķis/nolūks
Sniegt pēc iespējas labāku un katram klientam individuāli
pielāgotu pakalpojumu.

Glabāšanas ilgums
Atkarībā no sīkdatņu tehnoloģijas – 24
h līdz 2 gadi vai kamēr lietotājs ir
ielogojies (parastiem lietotājiem 1h).

Sīkdatnes ļauj noteikt vispieprasītākās portāla daļas (kuras daļas un
cik ilgi apmeklētāji tās apmeklē). Detalizētāka informācija par
sīkdatnēm ir pieejama Sīkdatņu izmantošanas noteikumos.
Ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk, personai jebkurā
laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, taču
tādā gadījumā, īpaši, ja minētie dati ir tehniski būtiski, pastāv iespēja,
ka nevarēsim šo Pakalpojumu nodrošināt tādā pašā apmērā kā
iepriekš.

Reģistrācija, vizītes pieteikšana

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa
numurs

Pakalpojums “Manas darbības”

Personas kods

Zvērināta notāra efektīva komunikācija ar personu, lai
saskaņotu vizītes laiku un iegūtu nepieciešamo papildu
informāciju pakalpojuma sniegšanai.
Sniegt iespēju personai iegūt informāciju par savām
darbībām pie Latvijas notāriem kopš 01.07.2006.

Kamēr klients nav dzēsis savu profilu.
Pieprasījuma fakts uzglabājas 10
gadus.

Pakalpojums “Pilnvaras
pārbaude”
Sarakste portāla platformā

On-line lieta

Sejas atpazīšanas sistēma
videokonferencē

Sniegt iespēju jebkurai identificētai personai pārliecināties
par zvērināta notāra apliecinātas pilnvaras īstumu, ja tā
izdota sākot ar 01.07.2018., vai pārbaudīt pilnvaras
atsaukumu esību, ja pilnvara izdota pirms 01.07.2018.
Vārds, uzvārds, e-pasts
Sniegt iespēju jebkurai identificētai personai drošā vidē
sarakstīties ar zvērinātiem notāriem vai viņu darbiniekiem,
nodot nepieciešamo informāciju pakalpojuma sniegšanai.
Vārds, uzvārds, personas kods, e- Sniegt iespēju jebkurai identificētai personai iesniegt
pasts, tālruņa numurs
dokumentus zvērinātam notāram, saņemt dokumentu
projektus no zvērināta notāra, runāt ar zvērinātu notāru
videokonferences režīmā, samaksāt par zvērināta notāra
pakalpojumu, izgūt zvērināta notāra apliecināto, elektronisko
dokumentu.
Personas biometriskie dati (sejas Klienta papildus identifikācija gadījumā, ja zvērinātam
attēls), personu apliecinošs
notāram radušās šaubas par klienta identitāti vai arī klienta
dokuments (pase, ID karte)
sejas/personu apliecinošā dokumenta attēls videokonferencē
nav pietiekami labi saskatāms.
Personas kods

Pieprasījuma fakts uzglabājas 10
gadus.
Kamēr klients nav dzēsis savu profilu.
Dokumenti
–
30
dienas.
Videokonferences ieraksts – 10 gadi.

Pārbaudes rezultāts
mēnešus.

glabājas

12

Piezīme: Ja klients dzēš profilu, pakalpojumu pieprasījuma fakti un videokonferenču ar zvērinātu notāru ieraksti tiek glabāti 10 gadus.
5. Iespējamie datu saņēmēji:
Dati būs zināmi tikai portāla turētājam – Latvijas Zvērinātu notāru padomei un Latvijas notāriem un viņu palīgiem. Tiesiskas nepieciešamības gadījumā tie var tikt atklāti
uzraudzības un tiesībsargājošajām iestādēm. Pēc to pamatota pieprasījuma.
6. Portāla lietotāju tiesības datus labot un atsaukt piekrišanu tos izmantot
Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, tiesības labot savus datus, tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
7. Sūdzību iesniegšana
Ja Jums radušās pretenzijas pret Latvijas Zvērinātu notāru padomi vai kādu no zvērinātiem notāriem par personas datu apstrādi, Jums jāvēršas ar tām padomes birojā, bet, ja
situāciju nav iespējams atrisināt, Datu valsts inspekcijā.

