
SABIEDRĪBAS “Attēls R” PRIVĀTUMA POLITIKAS PIELIKUMS 
DATU KATEGORIJAS 

 

Nr. 
p.k. 

Datu kategorija Piemēri 

1 Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs, paraksts 

2 Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese 

3 Personas kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs 

4 Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss 

5 Dati portālā attelsr.lv piešķirtie lietotājvārdi un paroles, veiktās darbības portālā attelsr.lv, adrese, e-pasta 
adrese 

6 Klienta analītikas dati piederība kategorijai, segments 

7 Pakalpojuma dati pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš 

8 Preču piegādes dati preču nosaukums, preču piegādes adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš 

9 Pakalpojuma līguma dati līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, 
pielikuma datums 

10 Preču piegādes līguma dati līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, 
pielikuma datums 

11 Darījuma dati darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, darījuma izpildes 
informācija 

12 CRM aktivitātes dati 
(Customer Relationship Management - 
klientu attiecību vadības sistēma) 

aktivitātes numurs, veids, datums, kategorija, īpašnieks 

13 Komunikācijas dati ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes 
statuss 

14 Preces pirkuma dati preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas 
veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, bankas maksājuma informācija 

15 Pakalpojuma pirkuma dati pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, cena, 
apmaksas veids, čeka informācija, bankas maksājuma informācija 

16 Dalītā maksājuma dati dalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks 

17 Maksātspējas pārbaudes dati statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss 

18 Norēķinu dati 
 

norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, 
rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas 
informācija 

19 Iebildumu/pieteikumu dati iebilduma/pieteikuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts 

20 Klientu aptauju dati aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi 
un sniegtās atbildes 

21 Sabiedrības “Attēls R” interneta 
lapās veiktās darbības 

IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks 

22 Fotogrāfijas un attēli fotogrāfijas no sabiedrības “Attēls R” organizētajiem klientu pasākumiem, fotogrāfijas 
uzņemšanas datums 

23 Video dati video no sabiedrības “Attēls R” organizētajiem klientu pasākumiem, videonovērošana 
sabiedrības “Attēls R” objektos, ierakstīšanas datums 

24 Pieejas dati sistēmām klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles 

25 Piekrišanu informācija 
klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas 
apliecinājums, ar kuru klients atļauj 
apstrādāt savus personas datus atbilstoši 
sabiedrības “Attēls R” sniegtajai 
informācijai 

klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots 
 


