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PRIVĀTUMA ATRUNA 
PERSONAS DATU APSTRĀDEI VIDEONOVĒROŠANAS IETVAROS 

 
Stājas spēkā 2021. gada 9. februārī 

 

KAS APSTRĀDĀ TAVUS PERSONAS DATUS VIDEONOVĒROŠANAS IETVAROS? 

Citadeles grupas sabiedrība un  objekti, 

kuros tiek veikta videonovērošana  

Citadeles grupas sabiedrība, kas nodrošina 

videonovērošanu 

AS “Citadele banka”  

videonovērošanas objekts -  Republikas 

laukumā 2A, Rīgā (videonovērošana, kas tiek 

veikta ēkas teritorijā, tās telpās, 

autostāvvietā) 

Pārzinis:  

AS “Citadele banka” 

Adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010  

Tālrunis: +371 67010000  

E-pasts: info@citadele.lv  

Datu aizsardzības speciālists:  

e-pasts: gdpr@citadele.lv 

AS “Citadele banka” videonovērošanas 

objekti - filiāles un klientu apkalpošanas 

centri, bankomāti visā Latvijā atbilstoši to 

izvietojumam, detalizēta informācija 

www.citadele.lv sadaļā Kontakti   

(videonovērošana, kas tiek veikta ēkas 

teritorijā, tās telpās) 

Pārzinis: 

AS “Citadele banka” 

Adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010  

Tālrunis: +371 67010000  

E-pasts: info@citadele.lv  

Datu aizsardzības speciālists:  

e-pasts: gdpr@citadele.lv 

 

KĀDA VEIDA TAVUS PERSONAS DATUS APSTRĀDĀJAM VIDEONOVĒROŠANAS IETVAROS, KĀDĒĻ UN 

KĀDS TAM IR PAMATOJUMS? 

Nolūks/-i tavu personas 

datu apstrādei 

videonovērošanas ietvaros 

Pamatojums tavu personas 

datu apstrādei 

videonovērošanas ietvaros 

Personas dati, kurus 

apstrādāsim videonovērošanas 

ietvaros 

• Noziedzīgu nodarījumu  

novēršana vai atklāšana 

saistībā ar personu 

drošību un īpašuma 

aizsardzību. 
 

 

• Likumīgo (leģitīmo) interešu 

īstenošana attiecībā uz 

personu drošību, īpašuma 

aizsardzību,  piekļuves telpām, 

teritorijai, infrastruktūrai, 

kontroli, ar to saistītu 

noziedzīgu nodarījumu 

preventīvu novēršanu un 

atklāšanu.  

• Tavs videoattēls, laiks un vieta, 

kad atradies 

videonovērošanas 

uztveršanas zonā. 

• Tiesisko interešu 

aizsardzība. 

 

• Likumīgo (leģitīmo) interešu 

īstenošana attiecībā uz 

pierādījumu nodrošināšanu 

tiesvedības ietvaros. 

• Tavs videoattēls, laiks un vieta, 

kad atradies 

videonovērošanas 

uztveršanas zonā. 

• Valsts kompetento 

institūciju pieprasījumu 

izpilde. 

 

• Tiesību aktos noteikto 

pienākumu izpilde. 

• Tavs videoattēls, laiks un vieta, 

kad atradies 

videonovērošanas 

uztveršanas zonā, fotoizdruka. 
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• Datu subjekta 

pieprasījumu izpilde. 

 

• Tiesību aktos noteikto 

pienākumu izpilde. 

• Tavs videoattēls, laiks un vieta, 

kad atradies 

videonovērošanas 

uztveršanas zonā, fotoizdruka. 

 

Tavu personas datu apstrādi videonovērošanas ietvaros iepriekš minētajiem nolūkiem un 

pamatojumam veiks tam pilnvarotie AS “Citadele banka” darbinieki.  

 

KAM MĒS NODOSIM TAVUS PERSONAS DATUS? 

• tiesību aktos noteiktos gadījumos pieprasījumu izpildei kompetentām valsts institūcijām - tiesai, 

izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, operatīvās darbības subjektiem un citām tiesību aktos 

norādītajām personām, kurām ir tiesības šādu informāciju pieprasīt un saņemt; 

• tiesību aktos noteiktos gadījumos mūsu likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzībai 

valsts/tiesībaizsardzības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, tiesām. 

• AS “Citadele banka”  darbiniekiem, kuru amatu pienākumos ietilpst videonovērošanas 

nodrošināšana. 

 

CIK ILGI MĒS GLABĀSIM TAVUS PERSONAS DATUS? 

Videoierakstus ar taviem personas datiem glabāsim atbilstoši turpmāk norādītajiem glabāšanas 

termiņiem. 

 

Videoierakstu veids  Videoierakstu glabāšanas termiņš 

Videoieraksti no videonovērošanas  

kamerām, kas tiek veikta ēku teritorijā, to 

telpās, autostāvvietā 

30 (trīsdesmit) dienas 

Videoieraksti no videonovērošanas 

kamerām bankomātos 

90 (deviņdesmit) dienas 

 

Beidzoties videoierakstu glabāšanas termiņam, nodrošinām tavu personas datu dzēšanu, ja vien 

videoieraksta glabāšana nav nepieciešama izmeklēšanas ietvaros. 

 

KĀDAS IR TAVAS TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ TAVU PERSONAS DATU APSTRĀDI VIDEONOVĒROŠANAS 

IETVAROS? 

Jautājumu, kas saistīti ar videonovērošanas ietvaros veikto personas datu apstrādi gadījumā, tu vari 

sazināties, rakstot uz AS “Citadele banka” norādīto e-pasta adresi, t.sk., sazināties ar personas datu 

aizsardzības speciālistu, un tev tiks sniegta visa nepieciešamā informācija saistībā ar tavu personas 

datu apstrādi, t.sk., atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Visa informācija tiks nodota atbildīgajam 

darbiniekam, kurš sniegs atbildi uz tavu pieprasījumu.  

 

Atbilstoši likuma prasībām AS “Citadele banka” 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.  

 

KĀ RĪKOTIES, JA UZSKATI, KA AIZSKARTS TAVS PRIVĀTUMS? 

Tava privātuma aizskāruma gadījumā tev ir tiesības savu likumā noteikto interešu aizsardzībai iesniegt 

sūdzību izskatīšanai AS “Citadele banka”, Datu valsts inspekcijā, vai iesniegt prasību tiesā.  

 

AS “Citadele banka” garantē tavu personas datu neizpaušanu un drošību, nodrošinot, ka tavus 

personas datus apstrādā personas datu apstrādē un aizsardzībā kvalificēti AS “Citadele banka”  

darbinieki,  izmantojot jaunākās un modernākās tehnoloģijas informācijas drošības jomā.  

 

 


