
 

 

Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika 

 

DATU APSTRĀDE 

Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (“Forum Cinemas OU filiāle Latvijā”), izmantojot tikai 

sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot piekļuvi datiem tikai 

tām personām, kurām tas ir nepieciešams amata pienākumu izpildei, vai nodoti trešajām personām uz 

atbilstoša līguma pamata, kas nosaka ne mazāk drošu datu apstrādi, kā Uzņēmuma iekšienē.  

Darbinieka dati var tikt nodoti trešajām pusēm  - sadarbības partneriem un tikai mērķiem 

nepieciešamajā apjomā (piemēram, viesnīcu, lidojumu rezervēšana). 

Visi dati, neatkarīgi, vai tie tiek izmantoti Uzņēmuma iekšienē, vai izmantojot pakalpojuma sniedzējus, 

tiek apstrādāti tikai atbilstoši datu vākšanas mērķim un izmantoti tikai pamatojoties uz  Uzņēmuma, 

tā grupas darbinieku dotajiem uzdevumiem. Jebkurš partneris, kas sadarbojas ar “Forum Cinemas” 

tiek rūpīgi izvērtēts, lai tā darbība pilnībā atbilstu Vispārīgai datu aizsardzības regulai.  

Jūsu dati var tikt apstrādāti arī ārpus Eiropas Savienības (“ES”) vai Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) 

valstīm. Šajā gadījumā “Forum Cinemas” partneriem, kuri neatrodas ES vai EEZ, nosaka identiskus 

nosacījumus datu glabāšanai un apstrādei kā ES vai EEZ valstīs. Turklāt, rūpējoties par personas datu 

drošību, dati šajā gadījumā tiek nodoti tikai šifrētā veidā. Papildu informāciju par Jūsu personas datu 

nodošanu ārpus ES vai EEZ, kuru veic Forum Cinemas, Jūs varat saņemt, izmantojot zemāk norādīto 

“Forum Cinemas” kontaktinformāciju. 

Dati var tikt nodoti tiesībsargājošām, valsts vai pašvaldību iestādēm, ja tās atbilstoši likuma prasībām 

ir pieprasījušas informāciju par konkrētām personām, vai “Forum Cinemas”, aizstāvot savas intereses, 

informāciju nodod minētajām iestādēm.  

 

PIEKĻŪŠANA PERSONAS DATIEM 

Jūs varat piekļūt saviem datiem atbilstoši likuma normām, kā arī sazināties attiecībā uz Jūsu personas 

datu apstrādi,  rakstveidā iesniedzot iesniegumu “Forum Cinemas”, nosūtot uz e-pastu 

privacy@forumcinemas.lv vai pa pastu (“Forum Cinemas OU filiāle Latvijā”, 13. Janvāra iela 8, Rīga, 

LV-1050), pieprasīt dzēst informāciju par mūsu rīcībā esošajiem personas datiem, izņemot gadījumus, 

kad datu saglabāšanu nosaka likums. 

Amatu kandidātam un darbiniekam ir tiesības: 

 iebilst pret veikto personas datu apstrādi; 

 ierobežot personas datu apstrādi; 

 uz datu pārnesamību (ja atbilstošās sistēmas tiks ieviestas nākotnē);  

 iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā. 

Ja zemāk ir norādīts, ka Jūsu personas datu apstrādes pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā 

laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka atsevišķas piekrišanas var ierobežot 

saņemtos darbības un labumu saņemšanu, kuriem nepieciešama šo datu izmantošana. “Forum 
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Cinemas” lūdz ņemt vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes likumīgumu, 

kas tika veikta, pamatojoties uz Jūsu iepriekš saņemto piekrišanu.  

Ja Jūs vēlētos īstenot savas datu aizsardzības tiesības, lūdzam ņemt vērā, ka “Forum Cinemas” būs 

tiesības to darīt, tikai identificējot personu, kura iesniedz atbilstošo pieprasījumu par datu aizsardzības 

tiesībām.  

Lūdzam ņemt vērā, ka tādos gadījumos, kad Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai noslēgtu ar Jums 

līgumu (piemēram, darba līgumu) vai veiktu to izpildi, un Jūs nesniedzat mums savus šai darbībai 

nepieciešamos datus, “Forum Cinemas” nevar būt atbildīgs par līguma nenoslēgšanu, neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi.  

DARBINIEKU DATI 

“Forum Cinemas” mēs esam apņēmušies saglabāt mūsu darbinieku (Jūsu) personiskās informācijas 

precizitāti, konfidencialitāti un drošību. Šī politika apraksta kādus Jūsu personas datus mēs 

apstrādājam un attiecas uz visiem Uzņēmuma esošajiem, bijušajiem, kā arī jaunajiem darbiniekiem.  

 

DATI UN TO IEVĀKŠANAS IEMESLI ATLASES PROCESĀ 

Ikviena kandidāta pienākums ir iesniegt tikai patiesus personas datus aizpildot “Forum Cinemas” 

Pieteikuma anketu darbam “Forum Cinemas”. Atkarībā no vakances mēs varam lūgt papildu 

informāciju (piemēram, par noteiktu kvalifikāciju). Saņemot pieteikumu, kas satur informāciju, kas nav 

nepieciešama atlases veikšanai, to nevarēsim izskatīt.  

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atlases gaitā “Forum Cinemas” vakantai amata pozīcijai vai 

prakses vietai: izvērtējot Jūsu iesniegto pieteikumu, ja Jūsu kandidatūru ir ieteicis Jūsu paziņa, draugs, 

“Forum Cinemas” darbinieks, Jūsu informācija ir pieejama publiskos karjeras portālos vai datu bāzēs 

kā piemēram CV Market, LinkedIn, atlasi “Forum Cinemas” vārdā veic atlases kompānija, izmantojot 

sev pieejamo datu bāzi vai esam saņēmuši Jūsu kandidatūras ieteikumu no izglītības iestādes. 

Datu veids Izmantošanas ilgums (dzēšana) Juridiskais pamats Datu saņēmējs 

Kandidāta vārds un 
uzvārds 
Kontaktinformācija 
Informācija par izglītību  
Profesionālā pieredze 
Valodas zināšanas 
Testu, uzdevumu 
rezultāti 
Atsauksmes 

Kinoteātra amata vakance- līdz 3 
mēnešiem pēc atlases noslēguma; 
Biroja amata vakance – līdz 12 
mēnešiem pēc atlases noslēguma; 
Pieteikumi neatsaucoties uz 
noteiktu vakanci – 3 mēnešus no 
saņemšanas dienas. 

Kandidāta piekrišana 
Likuma izpilde (Darba 
likums) 
“Forum Cinemas” 
leģitīmo interešu 
nodrošināšana 
Uzņēmuma darbības 
nodrošināšanai 

“Forum Cinemas” 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atsauksmju ievākšana par kandidātu. 

Mēs apstrādājam arī Atsauksmju sniedzēja personas datus, lai ievāktu un novērtētu atsauksmes par 

kandidātu, ja kandidāts personu ir norādījis kā atsauksmes sniedzēju. 

Datu veids Izmantošanas ilgums 
(dzēšana) 

Juridiskais pamats Datu saņēmējs 

Par kandidātu: 
informācija par 
profesionālo pieredzi, 
darba sniegumu un 
kompetencēm 
Par atsauksmes 
sniedzēju: vārds, 
uzvārds, 
kontaktinformācija, 
amats, darba vieta  
 

Līdz atlases noslēgumam Kandidāta piekrišana 
Atsauksmju sniedzēja 
mutiska piekrišana 

“Forum Cinemas” 
Ārējās atlases 
kompānijas, kas veic 
atlasi Forum Cinemas 
uzdevumā 
 

 

DATI UN TO IEVĀKŠANA DARBA ATTIECĪBU NODIBINĀŠANAI UN UZTURĒŠANAI, IZBEIGŠANAI 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus: 

1) darba attiecību nodibināšanai ar “Forum Cinemas” 

Datu veids Izmantošanas ilgums 
(dzēšana) 

Juridiskais pamats Datu saņēmējs 

Darbinieka vārds, uzvārds 
Personas kods 
Deklarētā dzīvesvietas 
adrese 
Amats un profesijas kods 
Obligātās veselības 
pārbaudes atzinums, 
sanitārā grāmatiņa 

Atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, piemēram, 
grāmatvedības jomā. 
Nodarbinātības periods un 
75 gadi pēc darba tiesisko 
attiecību izbeigšanas 

Līguma noslēgšana un 
izpilde 
Likuma izpilde 

“Forum Cinemas” 
VID 
Arodārsts, 
Uzraugošās valsts 
iestādes 
 
 

 

2) darba attiecību uzturēšanai ar “Forum Cinemas” un korporatīvās kultūras attīstībai 

Datu veids Izmantošanas ilgums 
(dzēšana) 

Juridiskais pamats Datu saņēmējs 

2.1 Darbinieka vārds, 
uzvārds 

Personas kods 
Deklarētā dzīvesvietas 
adrese 
Amats un profesijas kods 
Obligātās veselības 
pārbaudes atzinums  
Bankas konta numurs 

Atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, piemēram, 
grāmatvedības jomā.  
Darbinieka nodarbinātības 
periods un 75 gadi vai 10 
gadi atkarībā no 
dokumenta veida un 
sastādīšanas datuma, pēc 
darba tiesisko attiecību 
izbeigšanas,  

Līguma noslēgšana un 
izpilde 
Likuma izpilde 
 
OVP datu uzglabāšana 
- MK noteikumi Nr.219 

“Forum Cinemas” 
Grupas Uzņēmums 
Auditors 
VID 
Uzraugošās valsts 
iestādes 
 
 
 



 

 

2.2 Faktiskās dzīvesvietas 
adrese 

Telefona numurs, darba/ 
personiskais  e-pasts 
Izglītība 
Dzimums 
Darbinieka dzimšanas diena 
Valodu zināšanas 
Kontaktinformācija ārkārtas 
gadījumos 
Darbinieka ikgadējais 
vērtējums 
Atalgojums 
Dati pabalstu saņemšanai 

Darbinieka nodarbinātības 
periods; 
75 gadi vai 10 gadi atkarībā 
no dokumentu 
sastādīšanas laika; 

Līguma noslēgšana un 
izpilde 
Likuma izpilde 
“Forum Cinemas” 
leģitīmo interešu 
nodrošināšana 

“Forum Cinemas” 
Grupas Uzņēmums 
Auditors 
Uzraugošās valsts 
iestādes 
 
 

2.3 Darbinieku fotogrāfiju 
izmantošana 

Bērnu vārdi, vecums 

Darbinieka nodarbinātības 
periods/līdz piekrišanas 
atsaukšanai 

Darbinieku piekrišana “Forum Cinemas” 

 

3) darba aizsardzības, ugunsdrošības  un drošības pasākumu nodrošināšanai “Forum Cinemas” 

Datu veids Izmantošanas ilgums 
(dzēšana) 

Juridiskais pamats Datu saņēmējs 

Darbinieka vārds, uzvārds, 
Personas kods/Dzimšanas 
datums 
Amats 

Atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām 
5 gadi  
 
MK Noteikumi Nr.749,  
660  
MK noteikumi Nr.219  

Likuma izpilde Darba aizsardzības, 
Ugunsdrošības 
pakalpojumu sniedzējs 
“Forum Cinemas" 
Uzraugošās valsts 
iestādes 

Video ieraksts Video ierakstu glabāšanas 
ilgums – 30 dienas 

“Forum Cinemas” 
leģitīmo interešu 
nodrošināšana 

“Forum Cinemas” 
Apsardzes kompānija 

 

4) Izbeidzot darba attiecības ar “Forum Cinemas”, tiek iznīcināti  vai anonimizēti dati, kuriem ar šo 

politiku glabāšanas periods noteikts – darbinieka nodarbinātības periods. Pēc darba attiecību 

izbeigšanas uzņēmums apstrādā: 

Datu veids Izmantošanas ilgums 
(dzēšana) 

Juridiskais pamats Datu saņēmējs 

Darbinieka vārds, uzvārds 
Personas kods 
Deklarētā dzīvesvietas 
adrese 
Amats un profesijas kods 
Obligātās veselības 
pārbaudes atzinums 

Atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām 
Nodarbinātības periods un 
75 gadi pēc darba tiesisko 
attiecību izbeigšanas 

Likuma izpilde 
“Forum Cinemas” 
leģitīmo interešu 
nodrošināšana 

“Forum Cinemas" 
VID 
Uzraugošās valsts 
iestādes 
 

 

 

 



 

 

DARBINIEKU DATU NODOŠANA SADARBĪBAS PARTNERIEM UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM 

Darbinieku dati var tikt nodoti sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem: 

1) Darbinieku labumu administrēšanai, nodrošināšanai 

2) Darbinieka amata pienākumu izpildes nodrošināšanai (darbinieks ir sadarbības partnera 

kontaktpersona) 

 

Datu veids Izmantošanas ilgums 
(dzēšana) 

Juridiskais pamats Datu saņēmējs 

Darbinieka vārds, uzvārds 
Kontaktinformācija 
Amats 

 Kamēr personas dati ir 
nepieciešami augstāk 
norādīto nolūku izpildei 

“Forum Cinemas” 
Leģitīmo interešu 
nodrošināšana 

apdrošināšanas 
pakalpojumu sniedzēji, 
apsardzes uzņēmums, 
IT pakalpojumu 
sniedzēji, ceļojumu 
aģentūras, pasākumu 
organizatori, 
Citu pakalpojumu 
sniedzēji 

 

MĒS VARAM IZPAUST JŪSU PERSONAS DATUS 

1. tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma, lai 

aizstāvētu mūsu juridiskās intereses; 

2. grupas uzņēmumam -  Uzņēmuma Grupas personāl vadības nodrošināšanai.  

1. un 2. punktā minētie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu 

norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem ir pienākums aizsargāt Jūsu 

personas datus, saskaņā mūsu sadarbības līgumu un likumu. 

 

DATU AKTUALIZĒŠANA 

Jūsu pienākums un atbildība ir iesniegt “Forum Cinemas” patiesus un aktuālus datus, un informēt 

tiklīdz tie ir mainījušies. Dati, par kuru izmaiņām jāziņo 2 darba dienu laikā – Vārda, Uzvārda maiņa, 

personas koda maiņa, Dzīvesvietas maiņa, kā arī mainoties kontaktinformācijai.  

 

DARBINIEKU PIEKĻUVE DATIEM NEIZPAUŠANA 

“Forum Cinemas” nodrošina Jūsu datu apstrādi atbilstoši noteiktajam mērķim un apjomam. Ikviena 

darbinieka pienākums ir rūpēties par tam pieejamo personas datu korektumu un izmantot tikai tos 

datus, kas nepieciešami tiešo darba pienākumu veikšanai. 

  


