
 
PRIVĀTUMA POLITIKA 

 
 

Šajā Privātuma politikā SIA “DEPO DIY”, reģistrācijas Nr. 50003719281, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-
2130 (turpmāk – DEPO), kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, kā DEPO veic 
fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā DEPO rīcībā esošos Jūsu personas datus 
Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā DEPO apstrādā Jūsu personas datus. 

 
Tiesības apstrādāt Jūsu personas datus 
DEPO veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz 
līgumattiecībām (pirkums, pasūtījums u.c.), Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek 
veikta, lai aizsargātu DEPO likumiskās intereses. 
 
DEPO likumiskās (leģitīmas) intereses ir: 

- veikt komercdarbību;  
- novērst riskus komercdarbībai; 
- nodrošināt pirkuma un/vai pakalpojuma izpildi;  
- nodrošināt un/vai uzlabot DEPO sniegtu pakalpojumu efektivitāti un/vai kvalitāti;  
- pārbaudīt Jūsu identitāti vismaz šādos gadījumos, kad: 1) izmantojat DEPO preču piegādes pakalpojumus un/vai 2) izmantojat piekabju 
nomas pakalpojumu un/vai, 3) veicat individuālu pasūtījumu ar priekšapmaksu, un/vai 4) piešķiram Jums Apjoma Bonusu; 
- saglabāt dokumentus, kas attiecas uz DEPO un Jūsu sadarbību;  
- analizēt DEPO mājaslapas darbību, ieviest tās uzlabojumus;  
- uzturēt un administrēt DEPO kartes1 lietotāju datu bāzi elektroniskajā grāmatvedības sistēmā;  
- administrēt izpildītus un neizpildītus (neveiktus) maksājumus;  
- veikt darbības, kuru mērķis ir krāpniecības novēršana un/vai mazināšana;  
- vērsties tiesību aizsardzības iestādēs un/vai tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.  

 
Kādus Jūsu personas datus DEPO var apstrādāt 
Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat DEPO vai kurus DEPO iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar 
DEPO.  
 
DEPO aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat DEPO, tajā skaitā DEPO apņemas aizsargāt arī to informāciju, kuru DEPO par Jums ir ieguvis 
no citām personām. 
  
Ņemiet vērā, ka dažreiz DEPO apvieno no Jums saņemto informāciju un no trešās puses avotiem apkopoto informāciju, vienmēr atbilstoši 
saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. 
 
Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši 
identificēt (it īpaši, izmantojot Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), kā arī jebkāda cita informācija 
saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas. Piemēram, ja Jūs DEPO nosūtat savu CV, lai pieteiktos darbā, tad 
DEPO Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai izvērtētu, vai Jūsu kandidatūra atbilst aktuālajam 
vakanču piedāvājumam.  
 
Sniedzot DEPO savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka DEPO apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar 
Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk - Regula), šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
 

 
1 Skat. DEPO KARTES PIEŠĶIRŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, kas pieejami katrā DEPO veikalā pie informācijas dēļiem 
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1 Skat. DEPO KARTES PIEŠĶIRŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, kas pieejami katrā DEPO veikalā pie informācijas dēļiem 
 

 

 

Zemāk izklāstīti visbiežāk Jūsu un DEPO sadarbībā sastopami personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati: 
 

I Prasījumu/ iesniegumu izskatīšana 
 
Nr
.p/
k 

Personas datu apstrādes mērķis Personas datu kategorijas Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un 
glabāšanas ilgums 

1. Izskatīt Jūsu prasījumu par preces maiņu un/vai 
preces cenas vai tās daļas atgriešanu 
 

Jūsu: 
 Vārds un uzvārds, 
 Preces pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls, 
 Informācija, kas prasījuma pamatojumu; 
 Paraksts. 

 
Ja vēlaties saņemt rakstveida atbildi pa pastu, tad papildus Jūsu: 
  pasta adrese. 

 
Ja preces cena vai tās daļa tiks atmaksāta ar pārskaitījumu, tad papildus Jūsu: 
Bankas konta numurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c) punkts un f) 
punkts (DEPO leģitīma interese); Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 26.1, 27., 28. pants; Civillikums. 
 
Glabāšanas ilgums: Ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus 
no pretenzijas un/vai prasījuma un/vai pieprasījuma 
un/vai iesnieguma saņemšanas datuma. 

 
 

2. Izskatīt Jūsu prasījumu par pakalpojumu un/vai 
pakalpojuma cenas vai tās daļas atgriešanu 
 
 
 
 
 
 

Jūsu: 
 Vārds un uzvārds, 
 Pakalpojuma saņemšanas apliecinoša dokumenta oriģināls, 
 Informācija, kas prasījuma pamatojumu; 
 Pakalpojuma sniegšanas vieta, datums un laiks (ja bija piegāde), 
 Paraksts. 

 
Ja vēlaties saņemt rakstveida atbildi pa pastu, tad papildus Jūsu: 
  pasta adrese 

Ja preces cena vai tās daļa tiks atmaksāta ar pārskaitījumu, tad papildus Jūsu: 
 Bankas konta numurs. 

3. Sazināties ar Jums, lai precizētu informāciju un/vai 
atgādinātu par preci, kura atstāta remontam. 
 

Jūsu: 
 Vārds un uzvārds,  
 Preces pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls,  
 Informācija, kas prasījuma pamatojumu, 
 Kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts), 
 Paraksts 

4. Sniegt Jūsu (kā Anketas DEPO kartes saņemšanai 
(identificētam klientam) aizpildītāja) pieprasītu 
informāciju par Jūsu veiktajiem pirkumiem. 

Jūsu: 
 Vārds un uzvārds*, 
 Personas kods *,  
 Darījumi un to periods; 
 Kontaktinformācija (ierašanās laika saskaņošanai), vai 
 pasta adrese, ja vēlaties saņemt rakstveida atbildi pa pastu. 

* Ja šie personas dati netiek iesniegti, tad DEPO nevar sagatavot un izsniegt 
Jūsu pieprasītu informāciju.    

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas f) apakšpunkts 
(mūsu leģitīmā interese). 
 
Glabāšanas ilgums: atbilde uz Jūsu pieprasījumu tiek 
glabāta 1 gadu  

 

 

5. Sniegt Jūsu (kā Anketas DEPO kartes saņemšanai 
aizpildītāja) pieprasītu informāciju par Jūsu veiktajiem 
pirkumiem. 

Jūsu: 
 Vārds un uzvārds 
 Kontaktinformācija (ierašanās laika saskaņošanai), vai 
 pasta adrese, ja vēlaties saņemt rakstveida atbildi pa pastu. 

 
Jūsu pieprasījuma izpildei papildus obligāti jāsniedz*: 

- ja maksājāt ar bankas norēķinu karti - bankas konta izdruku, kurā ir 
precīzi atrunāts bankas norēķinu kartes numurs, pirkuma datums, pirkuma 
summa; 

- ja maksājāt ar pārskaitījumu - konta numuru, no kura tika veikts 
maksājums, pirkuma datumu, pirkuma summu; 

- ja maksājāt skaidrā naudā - pirkuma datumu, pirkuma summu, nopirktas 
preces uzskaitījumu, veikalu un kases Nr., kurā veikts pirkums. 

 
*Šī informācija nav personas dati, bet tās nesniegšanas gadījumā DEPO 
nevarēs sagatavot un izsniegt Jūsu pieprasītu informāciju.  

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas f) apakšpunkts 
(mūsu leģitīmā interese). 
 
Glabāšanas ilgums: atbilde uz Jūsu pieprasījumu tiek 
glabāta 1 gadu 

6. Sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datiem, 
kurus DEPO apstrādā.  

Jūsu: 
 Vārds un uzvārds*, 
 Personas kods *,  
 Kontaktinformācija (lai saskaņotu rakstveida atbildes saņemšanas laiku) 

vai 
 pasta adrese, ja rakstveida atbildi vēlaties saņemt pa pastu. 

* Ja šie personas dati netiek iesniegti DEPO, tad DEPO nevar sagatavot un 
izsniegt Jūsu pieprasītu informāciju. 

Pamats: Regulas 15. pants, 6. panta 1.daļas f) 
apakšpunkts (DEPO leģitīmā interese).  
 
Glabāšanas ilgums: 10 gadi. 
 
 
 

7. Pārliecināties par Jūsu personību (identitāti), 
salīdzināt Jūsu prasībā norādītus datus ar Jūsu 
personu apliecinošā dokumentā norādītiem datiem (ja 
personīgi kā Anketas DEPO kartes saņemšanai 
(identificētam klientam) aizpildītājs iesniedzat 
iesniegumu saņemt informāciju par Jūsu veiktajiem 
pirkumiem un/vai prasījumu, kas saistīts ar Jūsu, 
kā datu subjekta tiesību realizāciju). 
Nepieciešams, lai izvairītos no negodīgām un/vai 
krāpnieciskām darbībām (t.i., lai pārliecinātos, ka 
prasībā sniedzat savus datus un/vai pieprasāt 
informāciju (datus) par sevi, nevis par trešu personu 
vai, ka Jums ir tiesības sniegt/saņemt šādu informāciju 
(datus) citas personas vārdā). 
Ja Jūsu identitāte netika pārbaudīta prasījuma/ 
iesnieguma iesniegšanas brīdī, tad mūsu darbinieki 
lūgs  Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (tiem 
pašiem mērķiem), izsniedzot Jums lūgumu precizēt 
informāciju (datus) un/vai atbildi  uz Jūsu 
prasījumu/iesniegumu.  

Jūsu: 
 Vārds, uzvārds, 
 Personas kods, 
 Personu apliecinošs dokuments. 

 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas f) punkts (DEPO 
leģitīmā interese). 
 
Glabāšanas ilgums: Pārbaudes veikšanas dati netiek 
glabāti 

 
  
 

 

II Personāla atlase 
 

Nr
.p/
k 

Personas datu apstrādes mērķis  Personas datu kategorijas Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un 
glabāšanas ilgums 

1. Izvērtēt un atlasīt personālu: 
 ja Jūs iesniedzat CV uz konkrētu vakanci; 
 ja Jūs iesniedzat CV un piekrišanu, lai ar 

Jums sazinās citu DEPO izsludinātu vakanču 
sakarā; 

ja DEPO kļuva pieejama informācija par Jums, 
sadarbojoties ar kādu personāla atlases kompāniju vai 
balstoties uz publiskos darba un karjeras portālos vai 
datu bāzēs, piemēram, CV Online, LinkedIn, vai, 
pamatojoties uz ar Jums saistītās personas ieteikumu. 

Jūsu kā pretendenta: 
 vārds un uzvārds, 
 kontaktinformācija, 
 informācija par izglītību (t.sk. kursi/sertifikāti) 
 profesionālā pieredze 
 valodas zināšanas 
 IT zināšanas 
 atlases procesā izpildītu uzdevumu rezultāti, 
 atsauksmes, 
 vakances, kurām dodat priekšroku, 
 citas prasmes atbilstoši vakancei, uz kuru piesakāties. 

Pamats: Regulas 6.panta 1.daļas a) punkts (Jūsu 
piekrišana, ko izsakāt, nosūtot savu CV). 
 
Glabāšanas ilgums: Līdz mērķa sasniegšanai, bet ne 
ilgāk kā 6 mēnešus no Jūsu personas datu 
saņemšanas (izņemot, ja ar Jums tiek noslēgts darba 
līgums). 

 

2. Ievākt un novērtēt atsauksmes par Jums personāla 
atlases procesa ietvaros; 

Apstrādāt Jūsu norādītās trešās personas datus (arī 
atsauksmes), bet ar nosacījumu, ka Jūs esat norādījis 
trešo personu kā savu atsauksmes devēju.  

Jūsu kā pretendenta un Jūsu norādītās trešās personas vārds, uzvārds, 
kontaktinformācija. 
 

Pamats: Regulas 6.panta 1.daļas a) punkts (Jūsu 
piekrišana). 
 
Glabāšanas ilgums: Līdz mērķa sasniegšanai, bet ne 
ilgāk kā tiks glabāti pretendenta personas dati, t.i., 6 
mēnešus no personas datu saņemšanas. 
 

3. Sagatavot darba līgumu un iekļaut tajā Jūsu sniegtus 
datus 

Jūsu: 
 vārds, uzvārds, 
 personas kods,  
 tel.numurs, 
 Adrese faktiskā, 
 Adrese deklarētā, 
 Bankas konts, 
 E-pasta adrese.  

Pamats: Regulas 6.panta 1.daļas a) punkts (Jūsu 
piekrišana). 
 
Glabāšanas ilgums: Līdz mērķa sasniegšanai vai līdz 
brīdim, kad iesniegsiet rakstveida atsaukumu 
piekrišanai. 
 
 

4. Aizstāvēt DEPO leģitīmas intereses strīda gadījumā. Jūsu kā pretendenta: 
 vārds, uzvārds,  
 personas kods vai ID Nr. (nerezidentam), kontaktinformācija; 
 norādītās trešās personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas f) punkts (leģitīmā 
interese). 
 
Glabāšanas ilgums: Līdz mērķa sasniegšanai, bet ne 
ilgāk kā tiks izbeigta lieta sakarā ar DEPO leģitīmo 
interesi. 

- 5 
5. 

Nodrošināt DEPO klientu, darbinieku un/vai citu trešu 
personu veselības aizsardzību pret COVID-19, veikt 
aizsardzības pasākumus, lai mazinātu klientu, 
darbinieku un/vai citu trešu personu ar COVID-19 
saslimšanas risku.  

Jūsu: 
 Vārds, uzvārds; 
 Apliecinājuma aizpildīšanas datums, laiks; 
 dati, kas var atspoguļot Jūsu veselības stāvokli; 
 sniegtā informācija par Jums un kopā ar Jums dzīvojošiem ģimenes 

locekļiem un citām ar Jums kopā dzīvojošām personām 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c), d), f) (leģitīma 
interese) punkts; 9.panta 2.daļas g) un i) punkts; 
Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti, kas 
attiecas uz COVID-19 slimību (CORONA vīruss). 
 
 
Glabāšanas ilgums: 30 dienas no attiecīga 
apliecinājuma aizpildīšanas. 
 

 
   

 

 
III Videonovērošana  
 
Nr.p/k Personas datu apstrādes mērķis  Personas datu kategorijas Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un 

glabāšanas ilgums 
1. Saistībā ar noziedzīgu nodarījumu (ieskaitot (bet ne 

tikai) terorismu, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju) 
novēršanu vai atklāšanu: 
 
Aizsargāt Jūsu vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā 
dzīvību un veselību; 
Aizsargāt īpašumu; 
Nodrošināt attiecīgus pierādījumus. 

Jūsu: 
 attēls, 
 visi citi Jūsu personas dati un/vai darbības  

 
 

 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas d) punkts un f) 
(leģitīma interese) punkts: apstrāde ir vajadzīga 
DEPO leģitīmo interešu ievērošanai un Jūsu vitālo 
interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzībai. 
 
Glabāšanas ilgums: DEPO glabā videoierakstu ar 
Jūsu personas datiem 180 dienas. 
 

 
IV Preču pārdošana un/vai pakalpojumu sniegšana  
 
Nr.p
/k 

Personas datu apstrādes mērķis  Personas datu kategorijas Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un 
glabāšanas ilgums 

1.  Piereģistrēt Jūs DEPO elektroniskā 
grāmatvedības uzskaites sistēmā, 

 Salīdzināt Anketā DEPO kartes saņemšanai 
(identificētam klientam) norādītus datus ar Jūsu 
uzrādītā personu apliecinošā dokumentā 
norādītiem datiem, 

 Piešķirt Jums DEPO karti, 
 Izveidot un pārvaldīt Jūsu profilu DEPO online 

veikalā (ja izvēlāties iepirkties DEPO online), 
 Glabāt Jūsu datus elektroniskā grāmatvedības 

uzskaites sistēmā līdz 1 mēnesim, ja neveicat 
darījumu, 

 Norādīt Jūsu datus grāmatvedības attaisnojuma 
dokumentā (piemērām, čekā vai pavadzīmē), 

 Atgriezt Jums pirkuma maksu vai tās daļu uz 
DEPO karti, 

 Identificēt Jūs katru reizi, kad*: 

1) izmantojat preču piegādes pakalpojumus un/vai 

2) izmantojat piekabju nomas pakalpojumu un/vai, 

3) veicat individuālu pasūtījumu ar priekšapmaksu, 
un/vai 

4) DEPO piešķir Jums Apjoma Bonusu, 

5) veicat skaidras naudas maksājumu virs 3 000,00 
EUR.  

Jūsu: 
 vārds un uzvārds, 
 personas kods (rezidentam), 
 dzimšanas datums (nerezidentam), 
 saimnieciskas darbības veicēja reģ. Nr. (ja attiecas uz Jums) 
 kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts), 
 dzīvesvietas adrese 

*(šos datus Jūs sniedzat mums, aizpildot Anketu DEPO kartes saņemšanai 
(identificētam klientam); šo datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai mēs varētu 
sniegt Jums pakalpojumus, kuru gadījumā ir jāidentificē Jūs) 

Pamats: Regulas 6. panta 1. daļas a) punkts (Jūsu 
piekrišana), f) punkts (DEPO leģitīma interese). 
 
Glabāšanas ilgums: līdz mērķa sasniegšanai vai 
piekrišanas atsaukšanai. 
 

2. Pārliecināties, ka Jūsu Anketā DEPO kartes 
saņemšanai (Identificētam klientam) norādītie dati 
sakrīt ar Jūsu personu apliecinošā dokumentā 
norādītiem datiem. Šim mērķim mūsu darbinieki lūdz 
Jūs uzrādīt Jūsu personu apliecinošu dokumentu.  

Jūsu: 
 Vārds, uzvārds, 
 Personas kods, 
 Dzimšanas dati,  
 Personu apliecinošs dokuments 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas a) (Jūsu 
piekrišana), c), f) punkts (DEPO leģitīma interese), 
Komerclikuma 168., 169., 393. panti. 
 
Glabāšanas ilgums: Pārbaudes veikšanas dati netiek 
glabāti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Sniegt Jums pakalpojumus, kuru gadījumā ir Jūs 
jāidentificē (skat. šīs sadaļas 1.punktu) 
Noformēt grāmatvedības attaisnojuma dokumentus 
priekšapmaksai (bet ne tikai) un/vai saņemt 
maksājumu no Jums un/vai atgriezt preces pirkuma 
maksu vai tās daļu un/vai piešķirt Apjoma Bonusu 
(ja ir). 
 
Piekabju nomas līguma gadījumā: 
pārliecināties, ka piekabe tiek nodota nomā 
personai, kurai ir tiesības vadīt transportlīdzekli;  
noteikt transportlīdzekli, pie kura stiprinās piekabi 
(gadījumiem, kas attiecas uz apmaksājamo stāvvietu 
izmantošanu). 

Jūsu: 
 vārds un uzvārds, 
 personas kods, 
 kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts), 
 dzīvesvietas adrese 

 
 
 
 
Piekabju nomas līguma noslēgšanas gadījumā papildus Jūsu: 
 transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, 
 vadītāja apliecība. 

 
 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas a) (Jūsu piekrišana) 
c), f) punkts (DEPO leģitīma interese),  
Civillikums, Komerclikuma 168., 169., 393. panti, 
likums Par grāmatvedību, Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmā 
daļa. 
 
Glabāšanas ilgums: Papīra formā grāmatvedības 
informācija tiek glabāta  līdz 5 gadiem un 7 mēnešiem 
no grāmatvedības attaisnojuma dokumenta 
izveidošanas datuma; 
Elektroniskajā programmā grāmatvedības informācija 
tiek glabāta 10 gadus. 
 

4. Pārbaudīt Jūsu personu apliecinošu dokumentu un 
pilnvaru (ja tāda ir) un tajā esošos datus gadījumos, 
kad vēlaties preču pirkumam  izlietot DEPO kartei 
piesaistīto naudu un/vai priekšapmaksu, un/vai 
Apjoma bonusu, un/vai veicat citas darbības 
pilnvaras devēja vārdā.  
Piefiksēt Jūsu identitātes pārbaudes faktu, 
grāmatvedības elektroniskajā programmā ierakstot 
Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, uzrādītā 
personu apliecinoša dokumenta veidu, numuru, 
izdošanas datumu, pilnvaras (ja tāda ir) numuru un 
termiņu; Norādītais (izņemot pilnvarotas personas 
personas kodu) būs redzams uz izdrukāta darījuma 
attaisnojuma dokumenta.  
Nokopēt Jūsu pilnvaru un/vai saņemt no Jums 
pilnvaras oriģinālu, lai nodrošinātu pierādījumu par 
darījuma korektu izpildi. 

Jūsu: 
 Vārds, uzvārds 
 Dzimšanas dati,  
 Personas kods, 
 Personu apliecinošs dokuments, 
 Pilnvara un tajā esošie dati, 
 DEPO numurs, kas redzams zem svītru koda 

 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c), f) (DEPO 
leģitīma interese)  punkts, Civillikums; likuma „Par 
grāmatvedību” 2. un 7. pants; likums “Par nodokļiem 
un nodevām”, Gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu likums. 
 
Glabāšanas ilgums: Informācija par Jūsu personu 
apliecinošu dokumentu grāmatvedības elektroniskajā 
programmā glabāsies 1 gadu, bet pārējā informācija:  
Papīra formā grāmatvedības informācija tiek glabāta  
līdz 5 gadiem un 7 mēnešiem no grāmatvedības 
attaisnojuma dokumenta izveidošanas datuma; 
Elektroniskajā programmā grāmatvedības informācija 
tiek glabāta 10 gadus. 
 

5. Pārbaudīt Jūsu personu apliecinošu dokumentu un 
dzimšanas datus, lai pārliecinātos par Jūsu 
vecumu, kad Jūs iegādājāties: 
- enerģijas un alkoholiskos dzērienus, tabakas 
izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, 
elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko 
smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes. 

Jūsu: 
 dzimšanas dati, 
 Personu apliecinošs dokuments, 

 
 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c) punkts,  
“Alkoholisko dzērienu aprites likums”, “Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, 
elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites 
likums”, “Enerģijas dzērienu aprites likums”. 
 
Glabāšanas ilgums: Pārbaudes veikšanas dati netiek 
glabāti 

6. Pārbaudīt Jūsu personu apliecinošu dokumentu un 
dzimšanas datus, lai pārliecinātos par Jūsu 
vecumu, kad Jūs iegādājāties: 
- F1 kategorijas uguņošanas ierīces (brīnumsvecītes, 
plaukšķenes). 

Jūsu: 
 dzimšanas dati, 
 Personu apliecinošs dokuments, 

 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c) punkts, 
“Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums”. 
 
Glabāšanas ilgums: Pārbaudes veikšanas dati netiek 
glabāti 

 

 

 
 
 
 
 
 

7. Identificēt Jūs un noformēt grāmatvedības 
attaisnojuma dokumentus, norādīt grāmatvedības 
reģistrā mēslošanas līdzekļa, kurā amonija nitrāta 
slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no 
mēslošanas līdzekļa masas, pircēja personas kodu. 

Jūsu: 
 vārds, uzvārds, 
 personas kods (ja personai tāds piešķirts), 
 norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese. 

 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c) apakšpunkts, 
„Mēslošanas līdzekļu aprites likuma” 5. pants; likuma 
„Par grāmatvedību” 2. un 7. pants; likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 
4.punkts; Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likuma 97. panta pirmā daļa. 
 
Glabāšanas ilgums: Papīra formā grāmatvedības 
informācija tiek glabāta  līdz 5 gadiem un 7 mēnešiem 
no grāmatvedības attaisnojuma dokumenta 
izveidošanas datuma; 
Elektroniskajā programmā grāmatvedības informācija 
tiek glabāta 10 gadus. 

8. 

Noslēgt un izpildīt tiesisku darījumu (līgumu/ 
pasūtījumu), izveidot 3D vizualizācijas un/vai citu 
piedāvājumu. 
 

Jūsu: 
 vārds un/vai uzvārds, 
 kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts), 
 dzīvesvietas un/vai piegādes adrese, 

 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas a) (Jūsu 
piekrišana), 
likuma „Par grāmatvedību” 2. un 7. pants; likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 
4.punkts, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likuma 97. panta pirmā daļa. 
 
Glabāšanas ilgums: 3D vizualizācijas un/vai citu 
piedāvājumu gadījumā – 2 nedēļas pēc attiecīga 
piedāvājuma izveidošanas datuma (vai 1 mēnesis, ja 
pēc Jūsu pieprasījuma tiek pagarināts piedāvājuma 
apmaksas termiņš); ja tiek izpildīts 
pasūtījums/piedāvājums, tad: 
Papīra formā grāmatvedības informācija tiek glabāta  
līdz 5 gadiem un 7 mēnešiem no grāmatvedības 
attaisnojuma dokumenta izveidošanas datuma; 
Elektroniskajā programmā grāmatvedības informācija 
tiek glabāta 10 gadus. 

9. Nosūtīt Jums tikai ar Jūsu  pasūtījumiem saistītu 
informāciju. 

Jūsu: 
 vārds un uzvārds, 
 kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasts), 
 norādītā adrese un/vai piegādes adrese. 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas f) punkts (leģitīma 
interese). 
 
Glabāšanas ilgums: Līdz pasūtījuma izpildei, ja tas 
netika atsaukts. 

10. Identificēt Jūs, kad veicat skaidras naudas 
maksājumu virs 3 000,00 EUR.  

Jūsu: 
 vārds un uzvārds, 
 personas kods, 
 rezidences valsts. 

Pamats: Regulas 6. panta 1. daļas c) punkts, likums 
Par nodokļiem un nodevām. 
 
Glabāšanas ilgums: Papīra formā grāmatvedības 
informācija tiek glabāta  līdz 5 gadiem un 7 mēnešiem 
no grāmatvedības attaisnojuma dokumenta 
izveidošanas datuma; 
Elektroniskajā programmā grāmatvedības informācija 
tiek glabāta 10 gadus. 

 

 

 
 
 
 
 

11. 

Nosūtīt Jums uz e-pastu informāciju (kredītrēķinu) 
par Apjoma Bonusa piešķiršanu (ja ir). 

Jūsu: 
 vārds un uzvārds, 
 personas kods, 
 kontaktinformācija, 
 norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese. 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas a) (Jūsu 
piekrišana), c) un f) punkts (leģitīma interese); likuma 
„Par grāmatvedību” 2. un 7. pants; likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 
4.punkts; Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likuma 97. panta pirmā daļa, 
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmās 
daļas 4.punkts. 
 
Glabāšanas ilgums: Papīra formā grāmatvedības 
informācija tiek glabāta  līdz 5 gadiem un 7 mēnešiem 
no grāmatvedības attaisnojuma dokumenta 
izveidošanas datuma; 
Elektroniskajā programmā grāmatvedības informācija 
tiek glabāta 10 gadus. 

12. 
Gadījumā, ja DEPO piegādā Jums preci, tad ar 
mērķi atbalstīt un nodrošināt DEPO veiktus 
COVID-19 izplatīšanas ierobežošanas pasākumus, 
kuri novirzīti uz DEPO klientu, darbinieku un/vai citu 
trešu personu veselības aizsardzību un ar COVID-19 
saslimšanas risku mazināšanu, mūsu darbinieki 
palūgs Jūs aizpildīt attiecīga satura Apliecinājumu. 

Jūsu: 
 Vārds, uzvārds; 
 apliecinājuma aizpildīšanas vieta, datums, laiks, 
 sniegtā informācija Jums un par kopā ar Jums dzīvojošiem ģimenes 

locekļiem un citām ar Jums kopā dzīvojošām personām 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas c), d), f) (leģitīma 
interese) punkts; Latvijas Republikā spēkā esošie 
tiesību akti, kas attiecas uz COVID-19 slimību 
(CORONA vīruss) kopsakarā ar: Regulas 9.2. panta g) 
un i) punktiem. 
 
Glabāšanas ilgums: 30 dienas no Jūsu rakstveida  
apliecinājuma sniegšanas dienas. 
 

13. 

Kontrolēt Jūsu darbības DEPO online platformā, lai 
atklātu iespējamus pārkāpumus un/vai nelikumīgas 
darbības, kā arī aizsargātu sistēmu un Jūsu datus no 
neatļautām darbībām un/ vai piekļūšanām 

Jūsu iesniegtie dati. 
Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas f) (leģitīma interese) 
punkts. 
 
Glabāšanas ilgums: līdz mērķa sasniegšanai. 
 

 
V Tirgus izpēte 
 
Nr.p
/k 

Personas datu apstrādes mērķis Personas datu kategorijas Personas datu apstrādes tiesiskais pamats  un 
glabāšanas ilgums 

1. 

Veidot statistiku, proti, novērot, novērtēt, lai uzlabotu 
un/vai paplašinātu DEPO pakalpojumu sniegšanas 
procesu.   
 

Jūsu: 
 Pilsēta un/vai rajons un/vai novads, 
 Pasta indekss, 
 Veikalā (arī DEPO online) nopirkto/pasūtīto preču un pasūtījumu saraksts, 

daudzums, cenas, 
 Piegādes veids, 
 Maksājuma veids, 
 Saņemšanas un piegādes laiks 
 Klientu servisā saņemto zvanu un/vai e-pastu  skaits 

 
Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas f) punkts (leģitīma 
interese) 
 
Glabāšanas ilgums: līdz mērķa sasniegšanai         

  

 

 
 

VI Mārketinga aktivitātes 
 
Nr.p
/k 

Personas datu apstrādes mērķis  Personas datu kategorijas Personas datu apstrādes tiesiskais pamats  un 
glabāšanas ilgums 

1. Izmantot Jūsu personas datus DEPO veidotā 
reklāmas projekta ietvaros radītajos publicitātes 
materiālos (reklāmas foto, video), ka arī publiskajā 
komunikācijā, t.i., publicēt šos publicitātes 
materiālus (foto, video) DEPO mājas lapā un 
sociālajos tīklos, piemēram, Facebook, Instagram, 
kā arī medijos. 

Jūsu: 
 Vārds, uzvārds, 
 Personas kods, 
 Dzimšanas dati; 
 Fotoattēls, 
 Videoieraksts, 
 Balss, 
 cita sniegtā informācija. 

Pamats: Regulas 6. panta 1.daļas a) punkts (Jūsu 
piekrišana, ko sniedzat DEPO rakstveidā pirms 
filmēšanas/foto/ intervijas)  
 
Glabāšanas ilgums: līdz mērķa sasniegšanai vai līdz 
piekrišanas atsaukšanai.         

 

 

 
Informējam, ka: 

 Ja norēķinājāties par precēm vai pakalpojumiem ar bankas norēķinu karti, tad mums būs pieejama šāda informācija (arī no Jūsu 
iesniegtā darījumu apliecinoša dokumenta):  

- Maksājuma karte (kredītkarte/debetkarte un tās paveids: MAESTRO, VISA u.c.) un tās numura pēdējie 4 cipari, 
- Bankas norēķinu konta numurs,  
- Darījuma summa, preču saraksts un daudzums, cenas, 

 Ja norēķinājāties par precēm vai pakalpojumiem veicot pārskaitījumu, tad mums būs pieejama šāda informācija (arī no Jūsu iesniegtā 
darījumu apliecinoša dokumenta):  

- Maksājuma mērķis/ detaļas,  
- Maksājuma atsauces numurs (ja atgriežat preci), 
- Darījuma atsauces ID, 
- Bankas norēķinu konta numurs,  
- Darījuma summa, preču saraksts un daudzums, cenas. 

 Gadījumā, ja esat DEPO kartes lietotājs, kurš ir aizpildījis Anketu DEPO kartes saņemšanai (identificētam klientam), tad DEPO apstrādās 
DEPO kartes numuru, kas redzams zem svītru koda. 

 Gadījumā, ja esat DEPO kartes lietotājs – saimnieciskas darbības veicējs, kurš ir aizpildījis Anketu DEPO kartes saņemšanai 
(identificētam klientam), tad DEPO apstrādās arī saimnieciskas darbības veicēja reģistrācijas numuru. 

 Gadījumā, ja esat nerezidents, kurš ir aizpildījis Anketu DEPO kartes saņemšanai (identificētam klientam), tad DEPO apstrādās Jūsu 
dzimšanas datus. 

 Jūsu iesnieguma izskatīšanai un/vai lēmuma pieņemšanai, DEPO var būt nepieciešama arī cita informācija, par kuras nepieciešamību 
un pamatojumiem DEPO Jūs informēs atsevišķi.  

 
Sīkdatnes 
Apmeklējot DEPO mājaslapu, Jūsu datorā vai internetam pieslēgtajā ierīcē var tikt ievietotas sīkdatnes. Izsmeļošāku informāciju par 
sīkdatnēm atradīsiet DEPO mājas lapas sadaļā Sīkdatnes.  
Plašāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta interneta pārlūka sadaļā palīdzība vai tādās vietnēs kā www.allaboutcookies.org. 
 
IP adreses 
Jūsu IP adrese ir numurs, kas piešķirts Jūsu datoram, kad Jūs pieslēdzaties internetam, un no kura Jūs apmeklējat interneta vietnes, t.sk. 
DEPO mājaslapu www.depo.lv. 
 
Citi apstrādes mērķi 
DEPO apstrādā personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot datu subjektu datu iegūšanas 
laikā. Piemēram, laiku pa laikam mēs rīkojam aptaujas, klientu dienas un tamlīdzīgus pasākumus, kā ietvaros var tikt veikta personas datu 
apstrāde.  Personas datu apstrāde tiek veikta arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu Jūsu - datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses. 
 
Jūsu personas datu glabāšana 
DEPO apstrādā Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos personas datu apstrādes 
mērķus. 
Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ievērojot normatīvo aktu prasības (piemēram, Latvijas Republikas Civillikums, likums Par 
nodokļiem un nodevām, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums u.c.).  
DEPO nepieciešamības gadījumā var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs esat pārtraucis būt par DEPO klientu, sadarbības 
partneri, tā kontaktpersonu u.t.t.. Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie 
akti un, lai nodrošinātu DEPO tiesiskās intereses gadījumā, ja starp Jums un DEPO būs radušās domstarpības. DEPO cenšas neglabāt 
Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam dati tika iegūti. 
 
Kad DEPO ir tiesības izpaust Jūsu datus 
Jūsu personas dati var tikt izmantoti DEPO uzņēmumu grupas ietvaros iekšējiem administrēšanas mērķiem.  
Savukārt Jūsu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām, iespējams, var notikt:  
 nododot informāciju par Jums DEPO sadarbības partneriem, kas sniedz DEPO dažādus pakalpojumus ar mērķi izpildīt Jūsu prasības, 

lai DEPO Jums varētu sniegt Jūsu izvēlēto pakalpojumu (piemēram, preces remonta gadījumā) vai pirkumu,  
 pildot pušu starpā noslēgtās līgumsaistības (piemēram, darba tiesisko attiecību gadījumā, piekabju nomas līguma gadījumā u.tml.). 

DEPO nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams DEPO likumīgo, līgumisko vai 
komercdarbības mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā saistošie tiesību akti. Tāpat nepieciešamības gadījumā 
DEPO var nodot Jūsu personas datus ārpus Latvijas Republikas citiem DEPO grupas uzņēmumiem vai citiem uzņēmumiem, kas ir DEPO 
sadarbības partneri. 
Gadījumos, kad to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti, DEPO var atklāt, piemēram, informāciju par DEPO 
veikalos Jūsu veiktajiem pirkumiem, saņemtajiem pakalpojumiem, Jūsu veiktajiem apmeklējumiem DEPO mājaslapā www.depo.lv, kā arī 
citu informāciju par Jums. Minētā informācija var tikt atklāta: 

 lai ievērotu Latvijas Republikā spēkā esošos un saistošos normatīvos aktus un tajos noteikto procesuālo kārtību, 
 ja DEPO labticīgi uzskata, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu DEPO tiesības, 
 lai aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību,  
 lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, 
 lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem. 

Tāpat, gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā DEPO var ciest zaudējumus, tad DEPO ir tiesības vērsties 
tiesā, Valsts policijā, pie apdrošinātājiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā 
arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.  
 
Datu drošība 
 

 

DEPO ievēro un ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret 
nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu ci ta veida 
nelikumīgu apstrādi. 
 
Jums ir tiesības: 

 Jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, taču tas, ka atsauksiet minēto piekrišanu neietekmēs datu 
apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma;  

 Pieprasīt, lai DEPO atjaunotu, labotu, vai dzēstu (situācijās, kad tas neietekmē DEPO komercdarbību un ir atļauts ar likumu) Jūsu 
personas datus; 

 Pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežojumu;  
 Iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi; 
 Iegūt informāciju attiecībā uz Jūsu personas datiem, ko DEPO apstrādā, t.i., par apstrādes mērķi, juridisko pamatu, un iegūt 

informāciju par to, kam DEPO tos nodod (ja vien šādas informācijas izpaušana nav aizliegta ar likumu); 
 Pieprasīt, lai DEPO Jums sniedz informāciju par to, kādu tieši informāciju DEPO par Jums apstrādā. Tāpat Jums ir tiesības bez 

maksas iegūt dokumentu, kas satur Jūsu personas datus, kopijas. 
 

DEPO var nepildīt Jūsu pieprasījumā minēto, ja tas pakļauj riskam citu personu tiesības vai Jūsu pieprasījums nav pamatots, ir atkārtots vai 
prasa no DEPO nesamērīgi lielas pūles un resursus. DEPO jebkurā gadījumā ir pakļauts Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem 
tiesību aktiem, kas var aizliegt DEPO dzēst informāciju par Jūsu personas datiem.  
 
Jums ir pienākums sniegt informāciju DEPO gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko esat DEPO jau iepriekš iesniedzis (piemēram, uzvārds), ir 
mainījušies, kā arī, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko DEPO apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši. 
 

Mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu Mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus. Tomēr, ja Jums ir jautājumi/komentāri par Jūsu 
personas datu apstrādi vai Jūs uzskatāt, ka Mēs esam aizskāruši Jūsu tiesības, Jums ir tiesības attiecīgu pieprasījumu iesniegt 
jebkura DEPO veikala (Latvijā) Informācijas daļā vai nosūtot ar drošu elektroniski parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: 
PersonasDati@depo.lv, vai pa pastu uz  SIA “DEPO DIY” juridisko adresi: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130; 

Ar mums neatrisinātu domstarpību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, 
LV-1011,  tālr. 67 22 31 31, info@dvi.gov.lv. 
 
Izmaiņas privātuma politikā 
DEPO jebkurā laikā var mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. DEPO savā mājaslapā norādīs informāciju (datumu), kad Privātuma 
politika pēdējo reizi ir aktualizēta. Ja būs notikušas būtiskas izmaiņas, tad DEPO šādas izmaiņas centīsies izcelt un pēc iespējas 
mēģināsim par to brīdināt tieši Jūs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Spēkā ar: 04.06.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


