
 

 
  

PRIVĀTUMA ATRUNA 

SIA “Citadele Factoring” īstenotajai personas datu apstrādei: 

✓ piesakoties līzingam, izmantojot elektronisko pieteikumu formas www.citadele.lv 

mājaslapā; 

✓ veicot kopīgu iesniegto pieteikumu apstrādi, ar personas datu nodošanu SIA “Citadele 

Leasing”. 

 

Attālināti piesakoties SIA “Citadele Factoring” (turpmāk tekstā – Citadele vai mēs) līzinga 

pakalpojumam (turpmāk – Līzings), Citadele apstrādās Tavus personas datus, tādēļ atbilstoši 

privātuma un personas datu aizsardzību regulējošo tiesību aktu prasībām mēs vēlamies informēt 

Tevi par mums nepieciešamo Tavu personas datu apstrādi. 

Kas apstrādās Tavus personas datus? 

Tavu personas datu kopīgi pārziņi Līzinga mērķiem – vienotā Līzinga pieteikumu apstrādes procesa 

nodrošināšanai – veiktajai personas datu apstrādei ir:  

• SIA “Citadele Factoring”, vien. reģ. Nr. 50003760921, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-

1010, tālrunis +371 27898545, e-pasts: lizings@citadele.lv, datu aizsardzības speciālista e-pasts: 

gdpr@citadele.lv; 

• SIA “Citadele Leasing”, vien. reģ. Nr. 40003423085, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 

tālrunis +371 67502200, e-pasts: info@citadeleleasing.lv, datu aizsardzības speciālista e-pasts: 

privacy@citadeleleasing.lv. 

SVARĪGI: Vienotā Līzinga pieteikumu apstrādes procesa ietvaros mēs sadarbojamies ar SIA 

“Citadele Leasing” un apstrādājam personas datus kā kopīgi pārziņi. Pēc pieteikumu apstrādes 

procesa, pieteikumu izvērtēšanu, Līzinga piedāvājumu sagatavošanu un Līzinga līguma 

noslēgšanu, kā arī turpmāko līgumisko attiecību administrēšanu Citadele un SIA “Citadele Leasing” 

veic kā neatkarīgi pārziņi, pamatojoties katrs uz saviem privātuma aizsardzības noteikumiem, ar 

kuriem var iepazīties katra uzņēmuma mājaslapā. 

Kāda veida Tavus personas datus apstrādāsim? 

• Ja pieteiksies Līzingam kā privātpersona – Tavu, kā pieteikuma iesniedzēja, vārdu, uzvārdu, 

tālruņa numuru, e-pasta adresi, personas kodu, dzimšanas datumu, darba vietas nosaukumu, 

ikmēneša darba algas apmēru pēc nodokļu nomaksas, citu ienākumu apmēru, nodarbinātības 

periodu esošajā darba vietā, informāciju par Līzinga priekšmetu (t.sk. cenu), pirmās iemaksas 

apmēru, Līzinga termiņu, informāciju par iespējamo galvotāju. 

• Ja pieteiksies Līzingam kā uzņēmuma pārstāvis – Tavu, kā uzņēmuma pārstāvja, vārdu, uzvārdu, 

tālruņa numuru (ja tiek norādīts privātais), e-pasta adresi (ja tiek norādīta privāta). 

Kādēļ apstrādāsim Tavus personas datus un kāds tam ir pamatojums? 

Nolūks Tavu personas datu 

apstrādei 

Pamatojums Tavu personas 

datu apstrādei 

Personas dati, kurus 

apstrādāsim 

Pieteikšanās Līzingam • Citadeles (t.sk. Citadeles 

grupas sabiedrība SIA 

“Citadele Leasing”) likumīgo 

(leģitīmo) interešu 

īstenošana 

Ja pieteiksies Līzingam kā 

privātpersona: 

• Tavs vārds, uzvārds, 

tālruņa numurs, e-pasta 

adrese 

• Tavs personas kods, 

dzimšanas datums 

• Tavas darba vietas 

nosaukums, ikmēneša darba 

algas apmērs pēc nodokļu 

nomaksas, citu ienākumu 

apmērs, nodarbinātības 

periods esošajā darba vietā 

• Informācija par Līzinga 

priekšmetu (t.sk. cenu), 
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pirmās iemaksas apmērs, 

Līzinga termiņš 

• Informāciju par iespējamo 

galvotāju 

Ja pieteiksies Līzingam kā 

uzņēmuma pārstāvis: 

• Tavs vārds, uzvārds  

• Tavs tālruņa numurs, e-

pasta adrese, ja norādīti 

privātie 

Pretenziju izskatīšana un 

pierādījumu iesniegšana 

• Citadeles likumīgo (leģitīmo) 

interešu īstenošana 

gadījumā, ja rodas strīdi par 

Līzinga pieteikuma 

iesniegšanu 

• Var tikt izmantoti visi 

iepriekš minētie personas 

dati, ja tie ir iesniegti 

pieteikšanās procesā 

 

Kam mēs nodosim Tavus personas datus? 

Tavi personas dati var tik nodoti Citadeles grupas sabiedrībai SIA “Citadele Leasing” vienotā Līzinga 

pieteikumu apstrādes procesa ietvaros. 

Tavu personas datu apstrādi iepriekš minētajiem nolūkiem veiks tikai tam pilnvarotie Citadeles vai 

SIA “Citadele Leasing” darbinieki, kas sazināsies ar Tevi, lai informētu par Līzinga pieteikuma virzību 

un/vai pieņemtajiem lēmumiem.  

Cik ilgi mēs glabāsim Tavus personas datus? 

Šajā Privātuma atrunā aprakstītais Līzinga pieteikumu saņemšanas process un vienotais Līzinga 

pieteikumu apstrādes process neparedz Tavu personas datu glabāšanu. Tavi personas dati, kurus 

Tu mums iesniedz, iesniedzot Līzinga pieteikumu, var tikt uzglabāti turpmākajos Līzinga 

pieteikuma virzības posmos – pieteikumu izvērtēšanā, Līzinga piedāvājumu sagatavošanā un 

Līzinga līguma noslēgšanā, kā arī turpmāko līgumisko attiecību administrēšanā, kurus Citadele un 

SIA “Citadele Leasing” veic kā neatkarīgi pārziņi. Tādēļ ar katra uzņēmuma noteiktajiem personas 

datu glabāšanas termiņiem vai principiem, pēc kuriem šie termiņi tiek noteikti, var iepazīties katra 

uzņēmuma privātuma aizsardzības noteikumos, kas izvietoti katra uzņēmuma mājaslapā. 

Kādas ir Tavas tiesības attiecībā uz Tavu personas datu apstrādi? 

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar šajā Privātuma atrunā minēto personas datu apstrādi, proti, 

Tavu personas datu apstrādi Līzinga pieteikumu saņemšanas procesā un vienotā Līzinga 

pieteikumu apstrādes procesā, Tu vari sazināties ar Citadeli, rakstot uz e-pasta adresi 

info@citadele.lv, vai Citadeles personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi 

gdpr@citadele.lv. Visa informācija tiks nodota atbildīgajam darbiniekam, kurš sniegs atbildi uz 

Tavu pieprasījumu. 

Turpmākajos Līzinga pieteikuma virzības posmos, Tu vari uzdot jautājumus par personas datu 

apstrādi Līzinga pieteikumu saņemšanas procesā un vienotā Līzinga pieteikumu apstrādes 

procesā arī SIA “Citadele Leasing”, izmantojot SIA “Citadele Leasing” Privātuma politikā norādītos 

pieteikumu iesniegšanas veidus. 

Atbilstoši likuma prasībām, Citadele un SIA “Citadele Leasing” nodrošina Tev tiesības, iesniedzot 

rakstisku pieprasījumu, piekļūt saviem personas datiem, labot vai dzēst tos, ierobežot to apstrādi, 

iebilst pret to apstrādi, kā arī tos pārnest. Rakstveida pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var 

iesniegt gan Citadelei, gan SIA “Citadele Leasing”, ievērojot katra uzņēmuma privātuma 

aizsardzības noteikumos paredzēto šāda veida pieteikumu iesniegšanas kārtību. 

Kā rīkoties, ja uzskati, ka aizskarts Tavs privātums? 

Tava privātuma aizskāruma gadījumā Tev ir tiesības savu likumā noteikto interešu aizsardzībai 

iesniegt sūdzību izskatīšanai Citadelei, SIA “Citadele Leasing”, Datu valsts inspekcijā, vai iesniegt 

prasību tiesā. 
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Šī privātuma atruna informē Tevi par jautājumiem, kas saistīti ar Līzinga pieteikumu 

saņemšanas procesu un vienotā Līzinga pieteikumu apstrādes procesu.  

 

Ar informāciju par turpmāko personas datu apstrādi, saņemot Citadeles vai SIA “Citadele 

Leasing” pakalpojumus, vari iepazīties: 

 

- Par Citadeles sniegtajiem pakalpojumiem – Citadeles mājaslapā esošajos Privātuma 

aizsardzības noteikumos; 

- Par SIA “Citadele Leasing” sniegtajiem pakalpojumiem – SIA “Citadele Leasing” mājaslapā 

esošajā Privātuma politikā. 

 

Citadele garantē Tavu personas datu neizpaušanu un drošību, jo Tavus personas datus 

apstrādā personas datu aizsardzības jautājumos apmācīti Citadeles darbinieki un Tavu 

personas datu apstrādē tiek izmantotas jaunākās un modernākās tehnoloģijas 

informācijas drošības jomā.  
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