
PRIVĀTUMA ATRUNA 

Šī privātuma atruna nosaka to, kā mēs apstrādājam personas datus, kuri tiek sniegti 

personāla atlases procesu ietvaros. Mēs respektējam jūsu tiesības uz privātumu un neievācam 

nekādu personīgo informāciju par jums šajā portālā bez jūsu atļaujas. Jebkura personīgā 

informācija, kuru jūs brīvprātīgi mums nododat, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu. 

Piesakot savu kandidatūru, izmantojot pieteikuma formu mūsu mājas lapā – interneta 

veikalā www.multipack.lv, jūs piekrītat un sniedzat mums šādus personas datus: vārds, uzvārds, 

telefona numurs, e-pasta adrese, īss dzīves apraksts jeb CV, kas iekļauj informāciju par izglītību 

un darba pieredzi. Mums ir nepieciešami tikai tādi jūsu dati, kas ļaus mums izvērtēt jūsu 

kandidatūras atbilstību personāla atlases procesā. Jūsu pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus 

personas datus un tikai tādus datus, kas ir nepieciešami šeit aprakstītā mērķa sasniegšanai.  

Mēs glabāsim jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai īstenotu personāla atlases 

procesus, bet ne ilgāk kā vienu gadu.    

Jebkura jūsu sniegtā informācija nav pieejama trešajām personām, un mēs to izmantojam 

tikai tiem mērķiem, kādiem jūs šo informāciju sniedzāt. Mēs garantējam, ka pretendenta dati tiks 

izmantoti tikai personāla atlases procesos un tie netiks izmantoti citiem nolūkiem vai tos 

neizmantos citas organizācijas, kas nav mūsu  autorizēti sadarbības partneri. 

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, izmantojot jūsu likumīgās 

datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu, papildinātu vai 

dzēstu mūsu rīcībā esošos jūsu personas datus. Šādi prasījumi tiks apstrādāti bez maksas, viena 

mēneša laikā. Visos šajos un citos ar jūsu personas datu apstrādi saistītos jautājumos jūs varat 

griezties elektroniski, izmantojot e-pastu cv@polipaks.com, pa pastu, sūtot prasījumu uz adresi 

“Malkalni”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167 vai telefoniski, telefona numurs 67517651.  

Viss iepriekš minētais ir spēkā arī gadījumā, ja pretendents nav pieteicies uz kādu konkrētu 

vakanci, bet ir rakstiskā, elektroniskā vai verbālā veidā iesniedzis mums savus datus turpmākām 

personāla atlasēm, kas varētu atbilst pretendenta profilam. 
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