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PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU 

Deutsche Post AG un tā meitasuzņēmumi, kas darbojas ar zīmolu DHL (DHL), ir gandarīti, ka 
apmeklējat mūsu personāla atlases platformu un ir ieinteresēti pieteikties mūsu uzņēmumā. Mums 
ir svarīgi aizsargāt Jūsu personīgo informāciju. 

Apstrādājot personas datus, DHL ievēro Eiropas Savienības Vispārējās datu aizsardzības regulas 
(GDPR), Darba līgumu likuma un citu attiecīgu tiesību aktu prasības. 

Viens no GDPR pamatprincipiem ir taisnīga un caurskatāma personas datu apstrāde, kas prasa DHL 
kā darba devējam un pārzinim informēt kandidātus par personas datu apstrādes operācijas veikšanu 
un tās mērķiem. 

 
DEFINĪCIJAS 

Vispārīgie noteikumi par personas datu aizsardzību jeb GDPR ir Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK. 

Darba devējs un kontrolieris ir DHL, kas apstrādā vai kura vārdā tiek apstrādāti personas dati. 

Kandidāti ir fiziska persona, ar kuru DHL plāno vienoties vai apspriest darba līgumu. 

Trešā persona ir persona, kas nav DHL, vai kandidāts vai pilnvarots apstrādātājs. 

Kandidāts ir persona, kuras personas dati tiek apstrādāti. 

Personīgā informācija ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku 
personu ("datu subjektu"); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, 
jo īpaši, atsaucoties uz tādu identifikatoru kā vārds, personas kods, atrašanās vietas informācija, tīkla 
identifikators vai viena vai vairākas šīs fiziskās personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 
ekonomiskās, kultūras vai sociālās pazīmes. 

Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem (piemēram, personas 
datu vākšana, glabāšana, glabāšana, modificēšana, piekļuves piešķiršana, veidošana, izmantošana, 
pārsūtīšana). 

NOTEIKUMI 

1. DHL apstrādā kandidāta personas datus tikai darbā pieņemšanas laikā. 

2. DHL apstrādā personas datus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. 
punkta b) apakšpunktu, tas ir, personas datu apstrāde ir nepieciešama pirmsnodarbinātības 
darbību veikšanai pēc kandidāta pieprasījuma. 

3. Ja kandidāts netiek izvēlēts, DHL viņa personas datus vairs neapstrādā. 



4. Ar kandidāta individuālu piekrišanu DHL potenciālajiem darba piedāvājumiem datu bāzē 
glabās kandidāta personas datus. 

5. Ja kandidāts ir devis piekrišanu personas datu apstrādei saistībā ar pieteikšanos uz 
turpmākiem darba piedāvājumiem, personas datus glabā vienu gadu no piekrišanas 
došanas dienas. 

6. DHL nenodod kandidāta personas datus trešajām personām vai trešām valstīm. 

7. Apstrādājot personas datus, DHL ievēro principus, kas noteikti Personas datu aizsardzības 
likumā un ES Vispārējā datu aizsardzības regulā. 

8. DHL lēmumu pieņems, pamatojoties uz kandidātu, pamatojoties uz kandidāta un publisko 
avotu publicēto informāciju. 

9. Ja kandidāts pieteikuma dokumentos ir identificējis novirzītājus, DHL pieņem, ka kandidāts 
piekrīt, ka DHL sazināsies ar šiem novirzītājiem, lai saņemtu atsauksmes par kandidātu. DHL 
arī pieņem, ka kandidāts iepriekš ir informējis šīs personas, ka DHL var izmantot viņu datus 
(ieskaitot kontaktinformāciju), lai sazinātos ar viņiem un pieprasītu atsauksmes. 

10. DHL ar atbilstošiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošina pienācīgu 
personas datu drošību, ieskaitot aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret 
nejaušu pazušanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. 

11. DHL piekļuvi kandidāta personas datiem piešķirs tikai apmācītiem DHL darbiniekiem, 
kuriem ir tiesības apstrādāt personas datus, un tikai tiktāl, cik vajadzīgs, lai sasniegtu 
mērķus, kādos personas dati tiek apstrādāti. 

12. DHL ir atbildīga par Vispārējā datu aizsardzības regulā noteikto prasību ievērošanu. 

13. Kandidātam ir tiesības pārbaudīt DHL rīcībā esošos personas datus par viņu un saņemt 

papildu informāciju par viņa personas datu apstrādi. 

14. Kandidātam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis bez liekas kavēšanās dzēš personas datus par 
viņu, ja personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika savākti vai kā citādi 
apstrādāti. 

15. Ja kandidāts uzskata, ka DHL ir pārkāpis viņa tiesības uz personas datu apstrādi vai vēlas, lai 
viņa dati tiktu dzēsti, viņam / viņai ir tiesības pieprasīt, lai DHL pārkāpumu izbeidz vai dzēš 
pa e-pastu: hr.freight.lv@dhl.com 
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