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(1) Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, 

piemēram, personas vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija. Aesthetica SIA apstrādā arī veselības 

datus, kas ir īpašas kategorijas personas dati. Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai 

saskaņā ar tiem. 

(2) Aesthetica SIA izmanto Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums maksimāli kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus, 

atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums informāciju, un/ vai pārbaudītu Jūsu identitāti. Komerciālu 

paziņojumu nosūtīšanai vienmēr iepriekš no Jums tiks pieprasīta Jūsu piekrišana. Jūsu personas datu apstrāde 

vienmēr tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. 

(3) Aesthetica SIA veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu Jūsu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu 

veselumu Aesthetica SIA datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāzu drošību. Aesthetica SIA serveri un datubāzes 

atbilst medicīnas nozares standarta drošības prasībām, ir tehniski un fiziski aizsargāti. Darbinieki, kuriem ir 

piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar Aesthetica SIA personas datu 

apstrādes iekšējo regulējumu. 

(4) Jūsu personas dati atsevišķos gadījumos var tikt nodoti Nacionālajam veselības dienestam kā vienotās veselības 

nozares elektroniskās informācijas sistēmas pārzinim, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajos noteiktajā apmērā 

un kārtībā. Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas 

pieprasījumu, vai, ja Aesthetica SIA ir radušās aizdomas par iespējamu noziedzīgu nodarījumu. 

(5) Jūsu personas dati tiek apstrādāti Latvijas Republikas teritorijā, to fiziska apstrāde notiek Aesthetica SIA 

juridiskajā adresē. Jūsu personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. 

Personas datu glabāšanas periods katrai personas datu kategorijai tiek noteikts atbilstoši attiecīgo Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Jūsu personas datus Aesthetica SIA uzglabā tikai tik ilgi, cik 

nepieciešams to mērķu, kuriem tie tikuši iegūti, izpildīšanai vai arī, lai izpildītu Latvijas Republikā spēkā esošā 

normatīvā regulējuma prasības, ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. 

(6) Aesthetica SIA reģistrācijas numurs 40203026926, ir interneta mājas lapas www.rodke.lv īpašnieks un uzturētājs. 

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), 

kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājas lapas izmantošanu, sīkdatņu 

izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt mājas lapas izmantošanas iespējas. 

Izmantojot sīkdatnes, par Jums netiek ievākta jebkāda informācija. 
(7)  Jums ir tiesības: 1) pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi 

personas dati ir Aesthetica SIA rīcībā, kādiem nolūkiem apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju 

kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā 

gadījumā atļauj Aesthetica SIA šādu informāciju sniegt), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks 

glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai; 2) prasīt savu datu labošanu, ja uzskata, ka 

Aesthetica SIA rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza; 3) prasīt savu personas datu 

dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav 

nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti; 4) saņemt savus personas datus, ko esat 

snieguši un kas tiek apstrādāti un, ja iespējams, nododot šādus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība); 

5) iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja uzskata, ka Aesthetica SIA viņa personas datus ir apstrādājis 

prettiesiski. 
(8) Personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama: 1) lai Aesthetica SIA aizsargātu Jūsu 

vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību; 2) lai aizsargātu Aesthetica 

SIA īpašumu; 3) lai Aesthetica SIA vai trešā persona īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses; 4) 

arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē medicīnisko 

dokumentu uzglabāšanu un arhīvu veidošanu. 
(9) Piekrītot Jūsu personas datu apstrādei konkrētiem mērķiem, Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un 

piekrišanu atsaukt, ja datu apstrāde notiek pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, taču tas neietekmēs to datu 

apstrādi, kas būs veikta līdz piekrišanas atsaukšanai. 
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(10)  Mūsu privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Visas privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas 

mājas lapā  www.rodke.lv , sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām. 
(11)  Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu aizsardzību Aesthetica SIA, lūdzam sazināties ar mums, 

izmantojot e-pastu: info@rodke.lv . 
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