Saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas, turpmāk – Regula, noteikumiem, AS „Moda
Kapitāls”, reģistrācijas Nr. 40003345861, juridiskā adrese: Ganību dambis 40A-34, Rīga, LV-1005,
turpmāk - Sabiedrība, informē Jūs, ka ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Regulas
prasības. Tādējādi Jūsu kā klienta, turpmāk arī – klients, personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar
Regulu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.
Klienta personu datu apstrādi (vākšanu, reģistrāciju, organizēšanu, strukturēšanu, glabāšanu,
pielāgošanu vai pārveidošanu, atgūšanu, aplūkošanu, izmantošanu, izpaušanu, nosūtot, izplatot vai
citādi darot tos pieejamus, saskaņošanu vai kombinēšanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu)
Sabiedrība veic atbilstoši turpmāk norādītajiem personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem un
mērķiem:
Personas datu
apstrādes
tiesiskais
pamats

Apstrāde ir
vajadzīga
pasākumu
veikšanai pirms
līguma
noslēgšanas ar
klientu un līguma
izpildei

Apstrāde
nepieciešama
Sabiedrībai
normatīvajos
aktos noteikto
pienākumu
veikšanai

Apstrāde ir
nepieciešama, lai
realizētu
Sabiedrības
leģitīmās
intereses

Personas datu apstrādes
mērķis

Lai veiktu izvērtējumu un
pieņemtu lēmumu par
aizdevuma summas
izsniegšanu, kas sevī ietver
klienta identifikāciju un spējas
atmaksāt kredītu izvērtēšanu.

Apstrādājamie personas dati

Identifikācijas dati (klienta vārds,
uzvārds, personas kods, vecums, pase vai
personas apliecība, dzimums);
Kontaktinformācijas dati (klienta
telefona numurs, elektroniskā pasta adrese,
dzīvesvietas adrese);
Finanšu dati (klienta bankas konta
numurs);
Klienta kredītsaistību dati (klienta
aizdevuma summa, spēkā esošās saistības
pret Sabiedrību, pienācīgi izpildītās
(vēsturiskās) saistības pret Sabiedrību, kā
arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi)
pret Sabiedrību, tai skaitā, bet ne tikai,
saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi,
saistību termiņš, saistību rašanās datums).

Apstrādes pienākums noteikts
Sabiedrībai saistošajos
normatīvajos aktos, tai skaitā
bet ne tikai, Patērētāju tiesību
aizsardzības likumā,
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas
likumā, likumā “Par
nodokļiem un nodevām”,
Arhīvu likumā un citos
normatīvajos aktos.

Normatīvajos aktos noteikto datu
apstrāde notiek tikai un vienīgi
Sabiedrībai saistošajos normatīvajos
aktos paredzētajā apjomā, kurš norādīts
attiecīgajā normatīvajā aktā.

Klienta līgumisko saistību
izpildes nodrošināšana un
parādu piedziņa.

Identifikācijas dati (klienta vārds,
uzvārds, personas kods);
Kontaktinformācijas dati (klienta
telefona numurs, elektroniskā pasta adrese,

dzīvesvietas adrese);
Finanšu dati (klienta bankas konta
numurs);
Klienta kredītsaistību dati (klienta spēkā
esošās saistības pret Sabiedrību, tai skaitā,
bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus
prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās
datums, veikto maksājumu mērķis un
apmērs).

Nodrošināt dokumentu
glabāšanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.

Identifikācijas dati (klienta vārds,
uzvārds, personas kods);
Kontaktinformācijas dati (klienta
telefona numurs, elektroniskā pasta adrese,
dzīvesvietas adrese);
Finanšu dati (klienta bankas konta
numurs);
Klienta kredītsaistību dati (klienta spēkā
esošās saistības pret Sabiedrību, tai skaitā,
bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus
prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās
datums, veikto maksājumu mērķis un
apmērs).

Gadījumos, kad klients atsakās sniegt datus, kas nepieciešami Līguma noslēgšanai un izpildei, kā
arī Sabiedrībai normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, Sabiedrībai ir tiesisks pamats
atteikt Līguma noslēgšanu un/vai izpildi.
Sabiedrība Jūs informē, ka, tai ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Vienlaikus Sabiedrība norāda, ka Jums ir šādas tiesības saistībā ar personas datu apstrādi:
1) tiesības iegūt informāciju, kādi Jūsu personas dati ir Sabiedrības rīcībā, kā tie tiek apstrādāti;
2) tiesības zināt, kam Jūsu personas dati nodoti;
3) tiesības iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz
leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem (piemēram, mārketinga
piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās);
4) tiesības pieprasīt labot personas datus, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
5) tiesības ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;
6) tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja personas dati tiek iesniegti
Sabiedrībai uz klienta piekrišanas pamata;
7) izbeidzot līguma attiecības, pieprasīt dzēst personas datus, ja līguma saistības ir izpildītas,
izņemot gadījumus, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem (piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu) Sabiedrībai ir noteikts tiesisks
pienākums, kas neļauj Sabiedrībai nekavējoties dzēst Jūsu personas datus, vai citos Regulā
noteiktajos gadījumos;
8) tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja
šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē klientu. Šīs
tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, ja
lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja klients ir
devis savu nepārprotamu piekrišanu;
9) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai Latvijā, ja klients
uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem
normatīvajiem aktiem;

10) tiesības uz datu pārnesamību.
Sabiedrība nodrošina datu apstrādi un glabāšanu tās juridiskajā adresē. Personas dati netiek nosūtīti
vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas. Sabiedrība
garantē Jūsu personas datu drošību un to izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
Sabiedrība glabā klienta personas datus atbilstoši personas datu mērķiem un nolūkiem, kā arī
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk., Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai (pierādījumu
nodrošināšanai pret prasījumiem par pakalpojuma neatbilstību un/vai līgumsaistību izpildi, kā arī
pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta), Sabiedrība glabā
klienta personas datus desmit gadus no pakalpojuma jeb līguma izpildes dienas.

