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ĢENERĀLDIREKTORA
ZIŅOJUMS
Uzņēmējdarbības veikšanas ietvaros SGS ievāc Personas datus no saviem klientiem,
piegādātājiem, darbiniekiem, interneta vietnes lietotājiem, kandidātiem uz amatiem,
apakšuzņēmējiem, akcionāriem, partneriem un citām trešajām pusēm.
SGS apzinās, kapret Personas datiem jāizturas saudzīgi . Mēs apņemamies veikt
uzņēmējdarbību saskaņā ar visu attiecināmo valstu, kurās veicam darbību, Datu
aizsardzības un Konfidencialitātes likumdošanu, kā arī saskaņā ar augstākajiem ētiskās
uzvedības standartiem.
Personas datu aizsardzība ir svarīga katrai mūsu uzņēmējdarbības jomai. Tā ir mūsu
solījumu mūsu klientiem, mūsu vērtību, mūsu principu, mūsu uzvedības un mūsu
veiksmes pamatā, kā arī tā ir būtiski svarīga uzticības saglabāšanai.
Stingrāku noteikumu ieviešana un mūsu pakalpojumu digitalizācija ir SGS iespēja
atgādināt mūsu klientiem un visai nozarei par mūsu godīgumu vienā no mūsdienu
dzīves svarīgākajām jomām – Personas datu aizsardzībā.
Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šo politiku, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu
privacy@sgs.com.

Frankie Ng
Chief Executive Officer
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PIEMĒROŠANAS APJOMS
SGS Datu konfidencialitātes politika tiek piemērota visām SGS Group filiālēm un struktūrām. Konfidencialitātes politika definē
uzvedību, kas ir sagaidāma no katra SGS darbinieka, pārstāvja un direktora SGS klientu, piegādātāju, darbinieku, apakšuzņēmēju un
citu trešo pušu datu ievākšanas, apkopošanas un apstrādes laikā.
Šo politiku veido trīs galvenās saistības:
1. Personas datu godīga un likumīga ievākšana un apstrāde
2. Cieņa pret individuālajām tiesībām un izvēlēm
3. Atbildīga Personas datu pārvaldība
Ar terminu Personas dati tiek apzīmēta jebkāda veida informācija par personu, tai skaitā: kontaktinformācija (vārds, uzvārds,
dzīvesvietas un darbavietas adrese, tālrunis, e-pasta adreses); personīgā informācija (dzimšanas datums, pilsonība, fotogrāfijas,
elektroniskās identifikācijas dati, piemēram, sīkdatnes, IP adreses un paroles); profesionālā informācija un dati par nodarbinātību
(izglītība un apmācības); finanšu dati (nodokļu maksātāja numurs un bankas konts).
Šī politika definē SGS vienotos pamatstandartus, kas tiek piemēroti gadījumos, kad nav izstrādātas striktākas vietējās
likumdošanas prasības.
Lai rīkotos saskaņā ar SGS Datu konfidencialitātes politiku, tiek nodrošināti ieviešanas noteikumi, vadlīnijas un apmācības, kā arī
visa nepieciešamā atbalsta dokumentācija.
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3 GALVENĀS SAISTĪBAS:
SGS DATU KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA
PERSONAS DATU GODĪGA
UN LIKUMĪGA IEVĀKŠANA
UN APSTRĀDE
ATKLĀTĪBA PAR PERSONAS
DATIEM, KURUS MĒS IEVĀCAM UN
IZMANTOJAM
Mēs informējam personas par viņu
Personas datu izmantošanu
Ievācot Personas datus,SGS skaidri,
godīgi un viennozīmīgi sniedz
informāciju par ievākto Personas
datuveidu un to paredzēto izmantošanu.
SGS ir aizliegts izmantot Personas datus
mērķiem, kas nav sākotnēji norādīti,
izņemot gadījumus, kad attiecīgajām
personām tiek sniegta adekvāta
informācija, kā arī, kur attiecināms,
SGS tiek dota atļauja Personas datu
izmantošanai paredzētajā veidā. SGS
ir tiesības izmantot Personas datus
sekundārajiem mērķiem iekšējo
kontroles pasākumu ieviešanā, auditu
veikšanā un ar likumdošanu noteikto
saistību izpildē.

PERSONAS DATU IZMANTOŠANA
TIKAI LIKUMĪGIEM UN KONKRĒTIEM
MĒRĶIEM
Mēs ievācam un apstrādājam Personas
datus tikai tad, ja mums ir likumīgs
iemesls to darīt
SGS ievāc un apstrādā Personas datus
tikai tad, ja (i) ir saņemta likumīga un
pilnvērtīga atļauja vai (ii) to pieprasa
SGS likumīgās uzņēmējdarbības
intereses, piemēram, līgumu noslēgšana
vai izpilde, maksājumu apstrāde un
saņemšana, līgumisko saistību izpilde un
likumdošanas prasību izpilde.
Mēs ļaujam atsaukt sniegto piekrišanu
Jebkurai personas sniegtajai piekrišanai
viņu Personas datu ievākšanai
un izmantošanai ir jābūt sniegtai
brīvprātīgi, atbildot uz skaidru SGS
sniegto informāciju par attiecīgo datu
paredzēto izmantošanu. Persona ir
tiesīga atsaukt šo piekrišanu jebkurā
brīdī bez jebkādiem sarežģījumiem. Šīs
piekrišanas datums, saturs, derīgums un
likumība jādokumentē.

Mēs ievērojam Datu pārziņu sniegtos
norādījumus
Veicot Personas datu apstrādi klienta vai
citas trešās puses (Datu pārziņa) vārdā,
SGS papildus šīs politikas nosacījumiem
ievēro Datu pārziņa sniegtās vadlīnijas
un norādījumus.

DATU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
Mēs ievācam un saglabājam tādus
Personas datus, kas ir adekvāti,
atbilstoši, nav pārmērīgi un ir aktuāli
SGS ievāc un glabā minimālo Personas
datu apjomu, kas ir nepieciešams
mērķim, kam šie dati tiek izmantoti,
kā arī vienmēr nodrošina to, ka SGS
rīcībā esošie Personas dati ir aktuāli un
adekvāti to paredzētajam izmantošanas
mērķim.
SGS nodrošina visu saglabāto datu
aktualitāti un precizitāti, kā arī veic
nepieciešamos labojumus.
Mēs glabājam Personas datus tikai tik
ilgi, cik nepieciešams
SGS glabā Personas datus tikai tik
ilgi, cik nepieciešams to paredzētajam
izmantošanas mērķim. Specifiskās
datu glabāšanas politikās tiek noteikts
periods, pēc kura beigām šie dati tiek
dzēsti, iznīcināti vai anonimizēti.

CIEŅA PRET PERSONAS
TIESĪBĀM UN IZVĒLĒM
CIEŅA PRET PERSONAS
Mēs atbildēsim uz jebkuru prasību vai
sūdzību, ko izsaka personas saistībā ar
viņu Personas datiem
SGS atzīst personu tiesības:

(i) Pieprasīt piekļuvi Personas datiem,
kurus SGS ir ievācis par viņiem,
kā arī noskaidrot iemeslu, kura dēļ
SGS ir šādi dati
(ii) Iegūt par personu ievākto Personas
datu kopiju
(iii) Pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu
Personas datu labošanu vai dzēšanu
(iv) Atsaukt SGS doto piekrišanu viņu
Personas datu ievākšanai jebkurā
brīdī, tai skaitā tiesības atrakstīties

vai atteikties no SGS mārketinga
komunikācijas un komerciālajām
publikācijām
SGS sniedz atbildi uz pieprasījumu, ko
iesniedz personas, kas īsteno savas
tiesības, saprātīgā laika posmā pēc
pieprasījuma saņemšanas vai konkrētā
laika posmā, ko nosaka attiecināmā
likumdošana.
SGS izskata un izmeklē jebkuru sūdzību,
ko personas iesniedz par jebkuriem
šo noteikumu vai konfidencialitātes
likumdošanas pārkāpumiem, kā arī
savlaicīgi atbild uz šādām sūdzībām.

CIEŅA PRET PERSONAS IZVĒLĒM
Mēs cienām klientu tiesības iebilst
pret viņu Personas datu izmantošanu
vai atteikties no tiešās mārketinga
komunikācijas saņemšanas
Gadījumos, kad Personas dati tiek
izmantoti mārketinga mērķiem, SGS
informē personas skaidrā un vienkāršā
valodā par to, ka viņu dati tiks izmantoti
mārketinga mērķiem. SGS ciena savu
esošo un potenciālo klientu tiesības:

(i) saņemt mārketinga komunikāciju
no SGS tikai ar skaidru iepriekšējo
piekrišanu, kad to pieprasa
attiecināma likumdošana, vai arī ja
SGS spēj pierādīt, ka uzņēmumam
ir tiesības izsūtīt šādu komunikāciju
likumīgu uzņēmējdarbības mērķu
ietvaros
(ii) vairs nesaņemt mārketinga
komunikāciju, ja ir atzīmēts
atbilstošais iestatījums, kā arī,
ja klients ir atteicies no šādas
informācijas saņemšanas vai
iebildis SGS pret tā Personas datu
izmantošanu

SENSITĪVO PERSONAS DATU
AIZSARDZĪBAS
Mēs izmantojam sensitīvus Personas
datus tikai tad, kad tas ir absolūti
nepieciešams
SGS atzīst, ka atsevišķas Personas datu
kategorijas ir īpaši sensitīvas un tām
ir nepieciešams augstāks aizsardzības
līmenis. Sensitīvi Personas dati satur
informāciju par cilvēka veselības

5

stāvokli, biometriskos un ģenētiskos
datus, informāciju par reliģiju un
politiskajiem uzskatiem, rasi vai etnisko
izcelsmi, sodāmību un jebkuru citu
informāciju, ko īpaši aizsargā attiecināmā
likumdošana.
SGS apkopo un apstrādā šādus
sensitīvos Personas datus tikai
gadījumos, kad tas ir absolūti
nepieciešams šādos apstākļos:

(i) Persona ir devusi skaidru
piekrišanu
(ii) Sensitīvo datu izmantošana ir
nepieciešama, lai SGS spētu izpildīt
darba likumdošanas aktos vai citos
likumos noteiktās saistības vai
nodrošināt konkrētās personas
veselības aizsardzību (piemēram,
ārkārtas medicīniskās situācijas
gadījumā)
SGS ievieš adekvātas procedūras un
drošības pasākumus ar mērķi sniegt
piekļuvi sensitīviem personas datiem
tikai pilnvarotām personām un novērst
neatļautu piekļuvi, izmantošanu un
izplatīšanu.

ATBILDĪGA DATU
PĀRVALDĪBA
ATBILSTOŠO DROŠĪBAS PASĀKUMU
IEVIEŠANA
Personas datu aizsardzībai mēs
izmantojam atbilstošus tehniskos un
organizatoriskos drošības pasākumus
SGS ievieš adekvātus drošības
pasākumus, lai nodrošinātu Personas
datu konfidencialitāti, patiesumu un

pieejamību, kā arī novērstu neatļautas
vai pretlikumīgas piekļuves šiem datiem,
kā arī šo datu izmaiņu, iznīcināšanas
vai izplatīšanas riskus. Personas
datu aizsardzības pasākumi ir balstīti
uz riska ietekmes uz personu, kam
pieder konkrētie dati, kurus glabā SGS,
novērtēšanu. Šo pasākumu klāstā ir
iekļauti drošības un organizatoriskie
pasākumi, kas ir pielāgoti aizsargājamo
datu veidam un to apstrādes veidam.
SGS savlaicīgi informē personas par
jebkādiem to Personas datu drošības
pārkāpumiem, kā arī ziņo par šiem
pārkāpumiem atbilstošajām valsts
iestādēm saskaņā ar attiecināmo
likumdošanu.
Mēs rūpējamies par to, lai mūsu
piegādātāji vai partneri ieviestu
piemērotus un atbilstošus drošības
pasākumus
SGS pieprasa saviem piegādātājiem
vai apakšuzņēmējiem nodrošināt pilnu
atbilstību SGS Datu konfidencialitātes
politikai un datu aizsardzības un
konfidencialitātes likumdošanai kopumā,
kā arī ieviest adekvātus tehniskos un
organizatoriskos drošības pasākumus
Personas datu aizsardzībai.
Mēs rūpējamies par to, lai mūsu
darbinieki saglabātu Personas datu
apstrādes konfidencialitāti
SGS atļauj piekļuvi Personas datiem tikai
tiem darbiniekiem vai piegādātājiem,
kam šie dati ir nepieciešami
konkrētu uzdevumu izpildei. SGS
nodrošina darbinieku adekvātu
informēšanu, apmācību un atbilstošus
konfidencialitātes pasākumus, lai
nepieļautu Personas datu izplatīšanu vai

paziņošanu neatbilstošām personām,
tai skaitā jebkuriem citiem SGS
darbiniekiem, kam piekļuve šādiem
Personas datiem nav nepieciešama.

ADEKVĀTAS AIZSARDZĪBAS
NODROŠINĀŠANA STARPTAUTISKAI
DATU
Gadījumos, kad Personas dati
tiek pārsūtīti, mēs veicam visus
nepieciešamos soļus, lai aizsargātu
Personas datus pirms pārsūtīšanas
SGS nosūta Personas datus pāri
valstu robežām SGS Group ietvaros
vai ārpus SGS Group tikai tad, kad (i)
tas ir nepieciešams uzņēmējdarbības
mērķiem un (ii) tiek nodrošināts, ka šie
Personas dati tiks aizsargāti vismaz tādā
pašā līmenī kā to pieprasa izcelsmes
valsts likumdošana.

RISKU IETEKMES UZ PERSONĀM
Ja datu apstrādes rezultātā ir iespējama
personu pakļaušana augstam riskam,
mēs veicam Datu aizsardzības ietekmes
novērtējumu
SGS veic Personas datu ietekmes
novērtējumus, lai identificētu riskus,
kuriem personas var tikt pakļautas
SGS veiktās Personas datu apstrādes
rezultātā, ar mērķi novērst vai samazināt
šos riskus.
Šādi Personas datu ietekmes
novērtējumi ir daļa no jebkuriem
jauniem SGS pakalpojumiem vai
biznesa iespējām, kā arī aktīvu iegādes
darījumiem.
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