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SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “SVEASKOG BALTFOR” 

PRIVĀTUMA POLITIKA 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SVEASKOG BALTFOR”, reģistrācijas numurs: 40003293038, adrese: Brīvības iela 

40 - 23, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67240175, e-pasta adrese: sveaskog.baltfor@sveaskog.se (tālāk - Sveaskog) Privātuma 

politika (tālāk - Politika) sniedz informāciju fiziskām personām, par to, kā Sveaskog apstrādā personas datus, ja Jūs esat 

tās pakalpojumu sniedzējs vai piegādātājs. 

1.2. Politika pieejama pie Sveaskog, rakstot uz e-pasta adresi: sveaskog.baltfor@sveaskog.se.  Sveaskog izsniedz Politiku 

pakalpojuma sniedzējiem vai piegādātājiem līguma slēgšanas brīdī vai pirms tam.  

2. Kādus Jūsu datus Sveaskog apstrādā? 

2.1. Piegādātāji: Sveaskog par piegādātājiem apstrādā personas datus, kas nepieciešami pārdevēja identificēšanai (piemēram, 

vārds, uzvārds un adrese), meža vai zemesgabala identificēšanai, līguma izpildei (piemēram, bankas konta rekvizīti), 

īpašumtiesību pārbaudei kā arī saziņai ar piegādātāju.  

2.2. Pakalpojumu sniedzēji: Sveaskog par pakalpojumu sniedzējiem apstrādā personas datus, kas nepieciešami pakalpojumu 

sniedzēja identificēšanai (vārds, uzvārds, personas kods, adrese) samaksas veikšanai (bankas konta rekvizīti) un saziņai 

ar pakalpojumu sniedzēju.  

3. Kādiem mērķiem, uz kāda tiesiska pamata un cik ilgi Sveaskog apstrādātā Jūsu personas datus? 

 

Datu veids Apstrādes mērķis 
Tiesiskais 

pamats 

Cik ilgi Sveaskog glabās šo 

informāciju? 

Vai Jūs varat lūgt 

dzēst vai pārtraukt 

izmantot šo 

informāciju jebkurā 

brīdī? 

Vārds, uzvārds, personas 

kods, amats 

Piegādātāja vai 

pakalpojumu sniedzēja 

identificēšana 

Līguma 

noslēgšana 

Visu līguma spēkā esamības 

laiku un 10 gadus pēc līguma 

izbeigšanas 

Nē 

Kontaktinformācija 

(kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, korespondences 

adrese, telefons, e-pasts) 

Saziņai ar piegādātāju 

vai pakalpojumu 

sniedzēju  

Līguma 

noslēgšana 

Visu līguma spēkā esamības 

laiku un 10 gadus pēc līguma 

izbeigšanas 

Jā 

Bankas konta numurs Apmaksas veikšanai Līguma izpilde Visu līguma spēkā esamības 

laiku un 10 gadus pēc līguma 

izbeigšanas 

Jā 

Cirsmas īpašnieka vai 

tiesiskā valdītāja vārds, 

uzvārds, personas kods, 

juridiskās personas 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese 

Pierādījums  koku 

ciršanas atļaujai 

Ministru 

kabineta 

2012.gada 

18.decembra 

noteikumi 

Nr.935, 

13.pielikums 

Visu līguma spēkā esamības 

laiku un 10 gadus pēc līguma 

izbeigšanas 

Nē 

Cirsmas īpašnieka vai 

tiesiskā valdītāja 

pilnvarotās personas 

vārds, uzvārds, personas 

kods, pilnvaras numurs,  

izdošanas datums un 

izdevējiestāde 

Pierādījums  koku 

ciršanas atļaujai 

Ministru 

kabineta 

2012.gada 

18.decembra 

noteikumi 

Nr.935, 

13.pielikums 

Visu līguma spēkā esamības 

laiku un 10 gadus pēc līguma 

izbeigšanas 

Nē 

mailto:sveaskog.baltfor@sveaskog.se
mailto:sveaskog.baltfor@sveaskog.se


 SIA Sveaskog Baltfor 

Reģ. nr. 40003293038 

Brīvības iela 40 – 23, Rīga, LV – 1050 

E-pasts: sveaskog.baltfor@sveaskog.se 

Tel.: +371 67240175 

 

FSC
®

 CoC sertificēts uzņēmums, FSC
®

C023743 

FSC sertificēta produkcija pieejama pēc pieprasījuma 

ISO 9001 un ISO 14001 sertificēts uzņēmums 

2 no 2 

 

Datu veids Apstrādes mērķis 
Tiesiskais 

pamats 

Cik ilgi Sveaskog glabās šo 

informāciju? 

Vai Jūs varat lūgt 

dzēst vai pārtraukt 

izmantot šo 

informāciju jebkurā 

brīdī? 

Zemesgrāmatas 

informācija 

Apstiprinājums par 

pārdevēja tiesībām uz 

īpašumu 

Līguma 

noslēgšana 

Visu līguma spēkā esamības 

laiku un 10 gadus pēc līguma 

izbeigšanas 

Nē 

 

Personas datu apstrāde ir priekšnoteikums pirkuma vai pakalpojuma līguma noslēgšanai ar Sveaskog.  

4. Kas piekļūst Jūsu personas datiem? 

Sveaskog nodod Jūsu personas datus IT pakalpojumu sniedzējiem. Sveaskog nenodos Jūsu personas datus uz valstīm, 

kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis.  

5. Jūsu tiesības 

5.1. Jums ir tiesības pieprasīt Sveaskog piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi Jūsu 

personas dati ir Sveaskog rīcībā, kādiem nolūkiem Sveaskog tos apstrādā, personas datu saņēmēju kategorijas, 

informāciju par laikposmu, cik ilgi Sveaskog tos glabā, vai kritērijus, ko Sveaskog izmanto glabāšanas termiņa 

noteikšanai.  

5.2. Ja Jūs uzskatāt, ka Sveaskog rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības prasīt savu 

personas datu labošanu.  

5.3. Jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja uzskatāt, ka personas dati ir apstrādāti 

nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem Sveaskog tos vāca un/vai apstrādāja (tiesības “tikt 

aizmirstam”).  

5.4. Jums ir tiesības prasīt, lai Sveaskog ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja pastāv viens no šādiem apstākļiem: 

5.4.1. Jūs apstrīdat personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Sveaskog var pārbaudīt personas datu precizitāti. 

5.4.2. Apstrāde ir nelikumīga, un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas 

ierobežošanu. 

5.4.3. Sveaskog personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai 

aizstāvētu likumīgas prasības. 

5.4.4. Jūs esat iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai datu apstrādes iemesli nav svarīgāki par Jūsu 

leģitīmajām interesēm. 

5.5. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. 

5.6. Jūs varat iesniegt Sveaskog pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā: 

5.6.1. Rakstiskā veidā klātienē, Sveaskog telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas 

apliecību), 

5.6.2. elektroniski, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un to nosūtot uz e-pasta adresi: 

sveaskog.baltfor@sveaskog.se..  

5.7. Sveaskog atbildēs mēneša laikā no Jūsu iesnieguma saņemšanas. Sveaskog var pagarināt atbildes sniegšanas laiku, ja 

pieprasījums ir sarežģīts vai to ir daudz.  
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