
Privātuma paziņojums – Tiešsaistes ētika 

1. Datu pārzinis 

Neste Corporation 

Uzņēmuma reģ. Nr. 1626490-8 

2. Kontaktinformācija 

Neste Corporation 

Keilaranta P.O. 

Box 95 

00095 Neste, Finland 

Adrese: Keilaranta 21, Espoo 

Tālrunis: +358 10 45811 

Citu Neste atrašanās vietu kontaktinformācija atrodama mūsu mājaslapā neste.lv. 

3. Kādi ir personas datu apstrādes mērķi un pamatojums? 

Tiešsaistes ētikas ziņojumi “Ethics Online”  veicina drošu un anonīmu saziņu starp ziņotājiem un 

viņu organizāciju par iespējamiem nopietniem pārkāpumiem, tostarp nelikumīgu un noziedzīgu 

uzvedību. 

Nestevāc un apstrādā jūsu pesonas datus, lai Neste sadarbības partneri un/ vai Neste darbinieki, 

ziņotu par Rīcības kodeksa, citu Neste politiku un tiesību aktu neivērošanu. ES valstīs personas 

datu apstrāde balstās uz Direktīvā (ES) Nr. 2019/1937 noteikto juridisko pienākumu izpildi. Citās 

valstīs, kas nav ES valstis, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Neste  

leģitīmajām interesēm nodrošināt ziņošanas rīku bažu gadījumā. 

4. Kādi dati tiek vākti un no kurienes? 

Ja vēlaties, ziņot par bažām var anonīmi. Tomēr informācija par personu var tikt apkopota, ja 

kāda ārējā ieinteresētā persona vai darbinieks atstāj brīvā formāta ziņojumu, ziņojot par 

pārkāpumu/bažām pret Rīcības kodeksu. Tas var būt: vārds, adrese, dzīvesvieta, amats, tālruņa 

numurs, e-pasta adrese, informācija par darba tiesiskajām attiecībām, informācija par vadītāju, 

informācija par incidentu. 

Datu avoti tiešsaistes ziņojumiem “Ethics Online” iespējami: 

• Persona(-as), kas ir ziņojuma tēma 

• Persona, kas iesniedz ziņojumu 

• Persona(-as), kas saņem ziņojumu 

• Dati no dažādiem avotiem (sociālie mediji, attēli vai ziņojumi u.c.) 

5. Kam ir piekļuve jūsu personas datiem un kam mēs izpaužam jūsu personas datus? 

Personas datus apstrādā Neste Pārkāpumu izmeklēšanas komanda. 



Parasti Neste neizpauž jūsu personas datus ārējām personām. Tomēr Neste var nodot jūsu 

personas datus darījumu partneriem, kas sniedz pakalpojumus Neste, vai arī šiem darījumu 

partneriem var tikt nodrošināta piekļuve Neste sistēmām, kurās ir jūsu personas dati. Šādos 

gadījumos attiecīgais darījumu partneris apstrādā Jūsu personas datus Neste vārdā un saskaņā 

ar Neste norādījumiem un ir parakstījis līgumu, cita starpā, par Jūsu personas datu 

konfidencialitātes nodrošināšanu. 

6. Paziņojums par starptautisku datu nosūtīšanu 

Visi pakalpojumu sniedzēji, kas var piekļūt datiem, atrodas ES/EEZ vai dažos gadījumos valstīs 

ar līdzvērtīgu aizsardzības līmeni. 

Nosūtot vai izpaužot personas informāciju ārpus ES/EEZ, Neste ievēro tiesību aktu prasības un, 

ja nepieciešams, izmanto īpašus drošības pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas  

standartklauzulas. 

7. Cik ilgi tiek glabāti jūsu dati? 

Neste glabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekšminētajiem 

mērķiem. Parasti mēs neglabājam jūsu personas datus pēc pārkāpuma izmeklēšanas lietas 

slēgšanas, ja vien mums nav juridiska iemesla tos glabāt ilgāk. 

8. Kādas jums ir tiesības un kā jūs varat tās izmantot? 

Jūs varat izmantot savas turpmāk norādītās tiesības, iesniedzot Neste privātuma pieprasījuma 

veidlapu:https://www.neste.lv/lv/privatuma-pieprasijums 

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības labot nepareizus datus par jums. 

Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai jūsu dati tiktu dzēsti. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka ne vienmēr 

var būt iespējams dzēst datus likumā noteikto pienākumu dēļ. 

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kuras pamatā ir Neste leģitīmās intereses. 

Jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju. Veicot 

pieprasījumu, jums ir jānorāda konkrētā situācija, kas ir iebilduma pamatā. Neste var noraidīt 

lūgumu, pamatojoties uz likumā paredzēto pamatojumu. 

Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai Neste ierobežotu jūsu personas datu apstrādi, piemēram, kad 

jūs gaidāt Neste atbildi uz jūsu pieprasījumu labot vai dzēst jūsu datus. 

Jums ir arī tiesības netikt pakļautam automatizētam lēmumu pieņemšanas procesam bez 

juridiska pamata. 



9. Tiesības iesniegt sūdzību valsts uzraudzības iestādei 

Ja uzskatāt, ka Neste savā darbībā nav ievērojusi piemērojamos datu aizsardzības noteikumus, 

jums ir tiesības iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības iestādei (https://www.dvi.gov.lv/lv).  

https://www.dvi.gov.lv/lv

