PRIVĀTUMA POLITIKA
Stājas spēkā: 2018. gada 25. maijā

AS “Hipocredit” , vien.reģ.nr.40103793931, juridiskā adrese: Elizabetes iela 65-11, Rīga, LV-1050, e-pasts:
info@hipocredit.lv, Tālr. +371 67333773 (turpmāk – Sabiedrība) privātuma politika tiek piemērota tajos
gadījumos, kad persona ar tīmekļa vietnes http://www.hipocredit.lv/ starpniecību sniedz sabiedrībai personas
datus.
Apstrādājot personas datus Sabiedrība ievēro 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes
reglamentu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas
personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, kā arī citus likumdošanas aktos, kas reglamentē personas datu
apstrādi un aizsardzību, noteiktās prasības.
Sabiedrība atzīst un ciena katru fizisko personu, kas apmeklē tās tīmekļa vietni, tiesības uz privātumu, tādēļ
šajā Privātuma politikā sniedz informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

Kādiem mērķiem tiek vākti personas dati?
Personas dati tīmekļa vietnē tiek vākti šādiem mērķiem:

•

•

•

Lai Jūs varētu iesniegt pieprasījumu kredīta saņemšanai, kā arī lai uzturētu ar Jums elastīgas
attiecības tiek vākta pieprasījumā sniegtā informācija: vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta
adrese, tālruņa numurs.
Lai novērtētu Jūsu maksātspēju un finansiālo risku, kā arī pārvaldītu parādsaistības tiek vākti:
o dati par Jums: vārds (-i), uzvārds, personas kods (ieskaitot mainītos), pilsonība, deklarētās
un faktiskās dzīvesvietas adrese, dzīvesvietas deklarēšanas datums, dzimšanas datums un
vieta, sakaru līdzekļi, rezidents vai nerezidents, personas dokumentu rekvizīti un derīgums,
atļaujas dzīvot Latvijas Republikā numurs un tā derīguma laiks, izglītības dati, informācija
par ģimenes stāvokli, laulāto (vārds, uzvārds, personas kods, pases un personas identiātes
kartes dati), darbavieta, amats, IP adrese;
o dati par Jūsu ienākumiem: statusa veids, summa, no kuras tiek aprēķināts valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas, paredzētās pastāvīgo izmaksu summas un laika posms, kurā
Jums ir tiesības uz attiecīgo izmaksu, izmaksātās vienreizējo/pastāvīgo izmaksu summas,
apdrošinātāja veids un kods, kā arī nosaukums, ienākumu nodokļa deklarācijas dati;
o arī dati par: izdevumiem, īpašumā esošo kustamo un nekustamo īpašumu, īpašuma
tiesībām, kā arī to ierobežojumiem, norēķinu konta numuriem kredītiestādēs un to
pārpalikumiem, operāciju datiem, esošajiem norēķinu kontiem citās bankās, pieprasījumu
par personu datiem, pieņemtām finansiālajām saistībām un to izpildes datiem
(līgumslēdzējs, līguma veids, parāda summa, procentu likme, parāda atdošanas termiņi, dati
par saistību izpildi, dati, kas saistīti ar aizdevuma piešķiršanu, dati par aizdevuma
nodrošinājumu, atdošanu, atzinumi par parādnieka saistību neizpildi, par strīdiem saistībā ar
īpašumu), dati par Jūsu laikā un pienācīgi neizpildītajām finansiālajām saistībām (informācija
par nedzēstiem aizdevumiem un to maksāšanas vēsturi).
Tiešā mārketinga nolūkos tiek ievākti šādi dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese.

Informējam, ka personas datu, kuru iesniegšana Sabiedrībai ir nepieciešama līguma slēgšanai un (vai)
izpildei, nesniegšanas sekas būs neiespējamība sniegt Jums pakalpojumus.

No kurienes tiek saņemti Jūsu personas dati?
Personas datus par Jums tiek ņemti no sniegtās informācijas gan tīmekļa vietnē, gan vēlāk sazinoties ar
Jums personiski. Jūs nodrošināt, ka sniegsiet Sabiedrībai precīzus un pareizus personas datus un
nesniegsiet trešās personas datus.
Informējam, ka personas dati par Jums var tikt saņemti no (datu avoti):

•
•
•
•
•
•
•

kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm;
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras;
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra;
Iedzīvotāju reģistra;
citiem reģistriem;
Latvijas bankas;
Valsts ieņēmumu dienesta (dati no Valsts ieņēmumu dienesta tiek saņemti izmantojot AS
Kredītinformācijas Birojs sniegtos pakalpojumus) ;

•
•
•
•
•
•

AS Kredītinformācijas Birojs;
SIA Creditreform Latvija;

SIA CREFO RATING;
apdrošināšanas iestādēm, kas apdrošinājušas ieķīlāto īpašumu;
juridiskām personām, ja esat šo juridisko personu darbinieks, akcionārs, vadītājs vai taml.;
citām personām, kurām ir likumīgs pamats sniegt datus.

Kam mēs sniedzam Jūsu personas datus?
Jūsu personas dati var tikt sniegti:

•
•
•

•

•
•
•

kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm;
Sabiedrības grupas uzņēmumiem;
SIA Creditreform Latvija un citiem uzņēmumiem, kas apstrādā vienotās parādnieku datu krātuves,
Latvijas Republikā reģistrētai sabiedrībai AS Mintos Marketplace (reģ.nr. 40103903643), kas
pārvalda kolektīvās finansēšanas platformu, - no kredīta līgumiem izrietošu prasību nodošanas
nolūkos.
Latvijas bankai;
Finansiālo noziegumu izmeklēšanas dienestam, tiesām un citām institūcijām (ja ir aizdomas par
noziedzīgu nodarījumu);
Datu apstrādātājiem, kas darbojas Sabiedrības vārdā: mākoņdatošanas, serveru nomas, vietņu
administrēšanas un uzņēmumiem, kas sniedz ar tiem saistītu pakalpojumus, uzņēmumiem, kas
sniedz tirgvedības pakalpojumus, uzņēmumiem, kas veic informācijas tehnoloģiju (IT) saimniecības
uzraudzību, uzņēmumiem, kas veido programmatūru, parādu administrēšanas un piedziņas
uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas sniedz konsultācijas un citus pakalpojumus.
Datu apstrādātāji personas datus apstrādā tikai saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem un tikai tādā
apmērā, kāds ir nepieciešams uzstādītā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas dati netiek nosūtīti uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai. Jūsu personas dati tiek
apstrādāti un uzglabāti Eiropas Savienība (ES) vai Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) teritorijā.

Personas datu likumīgas apstrādes kritēriji
Jūsu sniegtie personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar likumdošanas aktos noteikto personas datu
likumīgas apstrādes kritērijiem (pamatiem) un tikai tiem mērķiem, kuru dēļ dati tika saņemti.
Jūsu personas dati var tikt apstrādāti tikai esot likumīgam pamatam, t. i.:

•
•
•

apstrādājot Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas;
saskaņā ar Jūsu piekrišanu apstrādāt personas datus konkrētam mērķim(-iem);
lai īstenotu likumīgas Sabiedrības vai trešās puses intereses, izņemot gadījumus, kad Jūsu
intereses vai pamattiesības un brīvības, kuru dēļ ir nepieciešams nodrošināt personas datu
aizsardzību, ir par tām augstāki.

Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati?
Jūsu sniegtie personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi un (vai) likumdošanas
akti:

•
•
•
•

Kredītspējas novērtēšanas laikā savāktā (pārbaudītā) informācija, dati un dokumenti tiek uzglabāti
10 gadus no kredīta līguma uzlikto saistību izpildes dienas;
Dati par faktu, ka finansiālās saistības netika izpildītas laikus un pienācīgi – tiek uzglabāti 10 gadus
no parāda dzēšanas dienas;
Ja tika pieņemts lēmums atteikties sniegt Jums finansiālu pakalpojumu – vienu gadu.
Dati tiešā mārketinga nolūkos– piecu gadus no piekrišanas saņemšanas dienas.

Jūsu tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt, lai sabiedrība ļautu Jums iepazīties ar Jūsu personas datiem un tos izlabot vai
izdzēstu, vai arī ierobežotu datu apstrādi, vai arī tiesības nepiekrist, ka dati tiek apstrādāti, kā arī tiesības uz
datu pārnesamību.
Jums arī ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu brīvprātīgi doto piekrišanu personas datu apstrādei (ja tāda
piekrišana tika dota) informējot Sabiedrību pa norādītajiem kontaktiem.
Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati
tiek apstrādāti neievērojot personas datu aizsardzību reglamentējošās likumdošanas aktu prasības.
Visus paziņojumus, kas saistīti ar personas datu apstrādi, jāsūta uz e-pasta adresi info@hipocredit.lv vai pa
pastu uz: Elizabetes iela 65-11, Rīga, LV-1050. Atbilde tiks sniegta tādā veida, kādā Sabiedrība saņēma
paziņojumu vai pretenzijas, un ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas (šis
termiņš atsevišķos gadījumos var tikt pagarināts vēl par 2 (diviem) mēnešiem)).

Privātuma politikas darbības laiks un izmaiņas
Šī Privātuma politika stājas spēkā 2018. gada 25. maijā
Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt Privātuma politikas nosacījumus. Par izmaiņām Sabiedrība paziņo
tīmekļa vietnē www.hipocredit.lv un (vai) ar citiem līdzekļiem.
AS Hipocredit
info@hipocredit.lv
+371 67 333 773

