
 

Kandidātu privātuma politika 

„Modus Mobility“ apvieno trīs mobilitātes preču zīmes: automašīnu koplietošanas zīmolu „CityBee”, kas 

Baltijas valstīs darbojas jau desmit gadus, Eiropā vienīgo pilnībā digitālo automašīnu abonēšanas zīmolu 

„MyBee”, kā arī uzņēmumu „Mobility Fleet Solutions”, kas pārvalda minēto zīmolu autoparku.  „Modus 

Mobility“ (turpmāk – „Mēs”) ciena Jūsu sniedzamo un/vai saņemto personas datu privātumu un apņemas 

tos sargāt saskaņā ar šīs Kandidātu privātuma politikas (turpmāk – „Kandidātu politika”) nostādnēm.    

 

Jūsu personas datus apstrādājam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. 

gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (angl. General Data Protection 

Regulation) (turpmāk tekstā – „VDAR“), un citiem likumiem, kas aizsargā Jūsu personīgo informāciju, kura 

var tikt izmantota Jūsu identificēšanai.   

 

Šajā Kandidātu politikā sniegta informācija par Jūsu personas datu apstrādi, kur apņemamies būt 

caurskatāmi un sniegt Jums skaidru informāciju par to, kādi Jūsu personas dati tiek apstrādāti, kādi ir šīs 

apstrādes mērķi un cik ilgi personas dati tiks uzglabāti, kāds ir datu apstrādes likumīgais pamatojums, kā arī 

citu informāciju, kas mums jāsniedz saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.   

 

„Modus Mobility” veido šādi uzņēmumi:  

 

• UAB „Citybee Solutions”, 302735731, Ozo g. 10A, LT-08200, Viļņa, Lietuva  

• UAB „Prime leasing”, 302565318, Ozo g. 10A, LT-08200, Viļņa, Lietuva  

• UAB „Miesto bitė”, 302793236, Ozo g. 10A, LT-08200, Viļņa, Lietuva  

• UAB „Mobility Fleet Solutions”, 302735731, Ozo g. 10A, LT-08200, Viļņa, Lietuva  

• UAB „Modus Mobility”, 302784358, Ozo g. 10A, LT-08200, Viļņa, Lietuva  

• „Citybee Eesti” OU, 14646800, Parda tn 10 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10151, 

Igaunija  

• SIA „Citybee Latvia”, 50203191721, Piestātnes iela 11A, LV-2015, Jūrmala, Latvija  

• „Mybee Estonia” OU, 16462004, Parda tn 10 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10151, 

Igaunija  

• „Mobility Fleet Solutions” s.r.o., 08805555, Počernická 272/96, Malešice, 108 00, Prāga 10, Čehijas 

Republika  

• „Mobility Fleet Solutions”, s.r.l., J23/1379/2020, 1A Drumul Garii Odai street, 3rd floor, room 315, 

entrance B, Otopeni, Ilfov county, Rumānija  

• „Mobility Fleet Solutions” Sp. z.o.o., 389358591, Ludwika Warynskiego 3a, Varšava, Polija  

 

 

 



 

 

 

1. Kādiem nolūkiem apstrādājam Jūsu datus?  

Jūsu personas datus apstrādājam ar mērķi administrēt Jūsu kā potenciālā kandidāta darbam Mūsu 

uzņēmumā atlases procesu, kurš tostarp paredz Jūsu pieteikuma izskatīšanu, kandidāta profila izveidošanu, 

sazināšanos ar Jums attiecīgā veidā (piemēram, lai Jūs uzaicinātu uz darba pārrunām), Jūsu dzīvesgājuma 

apraksta (CV) glabāšanu vai dalīšanos ar to ar citiem mūsu saistītajiem uzņēmumiem (tikai ar Jūsu 

piekrišanu).    

 

2. Kādus Jūsu personas datus apstrādājam?  

Vācam, apstrādājam un glabājam šādus ar Jūsu pieteikumu dalībai darbinieku atlasē saistītus personas 

datus:  

 

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, (e-pasts un tālruņa numurs), dzīvesgājuma apraksts (CV), informācija 

par iepriekšējām darba vietām (pieredzi), informācija par izglītību (ieskaitot diplomus, mācību kursus un 

sertifikātus), valodu prasmes, citas prasmes un personīgās īpašības, Jūsu vēlamais atalgojums, testu un (vai) 

praktisko uzdevumu rezultāti, pieteikuma pielikumi, piemēram, attēli un video ieraksti (nav obligāti), URL 

saite uz kontiem sociālās saziņas vietnēs (nav obligāti), fotogrāfija (nav obligāta), citi pieteikuma dati 

(piemēram, pieteikumu skaits, darba pārrunu datums, piezīmes, paziņojumi), sarakstes dati (piemēram, e-

pasta vēstules saturs), vēlamais darbs un (vai) darba laiks, ņemot vērā amatu, uz kuru pretendējat, darba 

pārrunu laikā Mūsu fiksētās piezīmes.   

 

Kandidēšana uz Mūsu piedāvātajām darba vietām vai Jūsu dzīvesgājuma apraksta (CV) iesūtīšana ir 

brīvprātīga, tādēļ varat izvēlēties, kādus personas datus gribat sniegt un kādā apjomā. Atkarībā no 

vakances, atsevišķos gadījumos varam Jums lūgt sniegt papildu informāciju, piemēram, Jūsu autovadītāja 

apliecības datus, vai piekrītat maiņu darbam u.tml.    

 

Informējam, ka Jums nav juridiska pienākuma Mums sniegt savus personas datus, taču ja izvēlēsieties 

nesniegt savus personas datus vai arī ja nesniegsiet visus nepieciešamos personas datus, Mēs nevarēsim 

izvērtēt Jūsu kandidatūru un nevarēsiet piedalīties turpmākajā atlases procesā.  

 

3. Kāds ir likumīgais pamatojums Jūsu personas datu vākšanai un apstrādei?    

Jūsu personas datus visbiežāk apstrādājam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (VDAR 6.p. 1.d. (a) punkts), kad 

Jūs savus personas datus brīvprātīgi sniedzat Mums ar mērķi izvērtēt Jūsu kandidatūras piemērotību un 

iekļaut Jūs atlases procesā.    

 



Savu piekrišanu jebkurā brīdī varat atsaukt, šo pieprasījumu noformējot rakstiski un to atsūtot Mums, 

izmantojot zemāk sniegto kontaktinformāciju.  

 

Jūsu personas datu apstrādei var būt arī šādi pamatojumi:  

 

- Mēs gatavojamies slēgt ar Jums darba līgumu (VDAR 6.p. 1.d. (b) punkts) – kad Jūs tiekat izvēlēts kā 

piemērots kandidāts vakantajam amatam un jāveic darbā pieņemšanas process;   

 

- pastāv Mūsu leģitīmas intereses Jūsu piemērotības izvērtēšanai vēlamā amata ieņemšanai un jebkādu 

interešu konfliktu nepieļaušanai (VDAR 6.p. 1.d. (f) punkts);  

 

- pastāv Mūsu leģitīmas intereses sazināties ar Jums un piedāvāt darba iespēju (VDAR 6.p. 1.d. (f) punkts) – 

kad publiskojat savu kontaktinformāciju „LinkedIn“ platformā.  

 

4. Kādā veidā vācam informāciju par Jums?  

Amatu kandidātu personas datus varam iegūt no dažādiem avotiem:  

 

- tieši no Jums, kad Jūs iesniedzat Mums savu dzīvesgājuma aprakstu (CV) un/vai citu informāciju kā sava 

pieteikuma daļu, piemēram, kad pretendējat uz konkrētu izziņotu vakanci, vai kad iesniedzat mums savu 

dzīvesgājuma aprakstu (CV) e-pastā, ja konkrēta atlase nenotiek;   

 

-  no darbā iekārtošanas aģentūras (ja pieteikumu iesniedzat ar tās starpniecību);  

 

- no esoša(-s) Mūsu darbinieka(-ces), kas ir ieteicis(-kusi) Jūs kā kandidātu. Šādā gadījumā Mēs sazināmies 

ar kandidātu saistībā ar atlases procesu;  

 

- no publiski pieejamiem trešo pušu avotiem, piemēram, „LinkedIn”, „CVonline”, „CV bankas” vai citām ar 

uzņēmējdarbību un darbā iekārtošanu saistītām interneta vietnēm, kurās Jūs publiskojat informāciju par 

sevi. Tāpat arī no publikācijām, kurām esat autors(-e) vai līdzautors(-e) un kuras ir publiski pieejamas, vai arī 

kurās esat ievietojuši URL saiti uz savu „LinkedIn“ kontu u.tml.;  

 

-  no Nodarbinātības valsts aģentūras.    

 

5. Cik ilgi glabājam Jūsu personas datus?  



Ja pretendējat uz Mūsu uzņēmumā esošu vakanci, atsaucoties Mūsu publicētam darba sludinājumam, Jūsu 

personas dati tiks glabāti atlases procesa laikā un 3 (trīs) mēnešus pēc publiskā darba sludinājuma dzēšanas 

dienas.   

 

Ja piesakāt savu kandidatūru nevis atsaucoties Mūsu publicētam darba sludinājumam, bet savu 

dzīvesgājuma aprakstu (CV) iesniedzat e-pastā vai ar sociālo tīklu palīdzību, tad Jūsu personas datus 

glabāsim savā sistēmā 6 (sešus) mēnešus no Jūsu informācijas saņemšanas dienas.    

 

Gadījumos, kad Jūs dodat savu piekrišanu, lai varam Jums piedāvāt iespējamu darba vietu nākotnē, Jūsu 

personas datus varam glabāt 18 (astoņpadsmit) mēnešus no piekrišanas saņemšanas dienas.  

 

Gadījumos, kad informāciju par Jums saņemsim ne no Jums, bet, piemēram, no Jūs rekomendējušas 

personas, un Jūs 30 dienu laikā nedosiet savu piekrišanu šo datu apstrādei, tad pēc šī termiņa beigām Jūsu 

personas dati tiks dzēsti.  

 

Informējam, ka gadījumā, ja pārdomājat un vairs nevēlaties, lai Mēs turpinām apstrādāt un glabāt Jūsu 

personas datus saskaņā ar Mūsu norādītajiem termiņiem, Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, 

izmantojot Mūsu darbā iekārtošanas platformu vai arī Mūs par to informējot rakstiski, izmantojot zemāk 

sniegto kontaktinformāciju.   

 

6. Kam varam izpaust Jūsu personas datus?  

Jūsu personas datus izpaužam saviem datu apstrādātājiem, t.i., personām, kuras Mums sniedz IT 

nodrošinājuma, personāla atlases un citus pakalpojumus.   

 

Personāla atlases procesa vienkāršošanas nolūkā izmantojam darbinieku atlases platformu „Workable“, 

tādēļ platformas darbību nodrošināšanas uzņēmumam un tā apakšuzņēmējiem pakalpojumu sniegšanas 

gaitā var būt piekļuve kandidātu personas datiem. „Workable“ rīkojas kā Mūsu datu apstrādātājs.   

 

Jūsu personas datus varam izpaust arī attiecīgām varas institūcijām, kurām ir tiesības pārbaudīt to 

atbilstību. To varam darīt tikai pēc to pieprasījuma un (vai) ja ir nepieciešams aizstāvēt uzņēmuma leģitīmās 

intereses valsts vai tiesu institūcijās.  

 

Ja dodat atsevišķu piekrišanu, Jūsu datus varam izpaust citiem „Modus” grupas uzņēmumiem, kuriem Jūsu 

kandidatūra varētu būt vērtīga. Ar Jūsu piekrišanu nodotie personas dati tiek glabāti saskaņā ar attiecīgā 

„Modus” grupas uzņēmuma kandidātu un/vai privātuma politikas nostādnēm.    

 

7. Datu drošība  



Jūsu personas datus apstrādājam atbildīgi un droši, saskaņā ar apstiprinātajām iekšējām datu aizsardzības 

politikām un īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, ieskaitot, bet 

neaprobežojoties ar – aizsardzība pret nesankcionētu un nelikumīgu datu izpaušanu, zudumu, bojāšanu, 

grozīšanu vai citu nelikumīgu apstrādi. Datus apstrādājam saskaņā ar galvenajiem datu apstrādes 

principiem:   

 

- datus apstrādājam skaidri noteiktiem un likumīgiem mērķiem;  

 

- nodrošinām datu apstrādes pārredzamību;   

 

- datus apstrādājam tikai tādā apjomā, cik tas nepieciešams Mūsu leģitīmo mērķu sasniegšanai;   

 

- datu apstrādi veic tikai tie Mūsu darbinieki, kuriem šī informācija ir nepieciešama amata pienākumu 

pildīšanai un kuri ir apņēmušies nodrošināt datu konfidencialitāti;   

 

- datus trešajām personām izpaužam tikai tad, ja tam ir pietiekams leģitīmais pamatojums;   

 

- esam apstiprinājuši procedūras iespējamu datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai.   

 

Dati, kas tiek apstrādāti „Workable” platformā, var tikt nodoti apstrādei un/vai glabāšanai ārpus Eiropas 

Ekonomikas zonas (EEZ). Datus var apstrādāt mūsu piegādātāji, kas sniedz „Workable” sistēmas uzturēšanas 

vai mākoņdatošanas serveru nodrošināšanas pakalpojumus ASV. Tā kā ASV nenodrošina tādu pašu 

personas datu aizsardzības līmeni kā ES, „Workable Software Limited” un tās kopīgi pārvaldāmie ārzemju 

uzņēmumi ir parakstījuši savstarpējās vienošanās par datu apstrādi, lai garantētu papildu drošības 

pasākumus nododamo datu konfidencialitātes nodrošināšanai.   

 

8. Kādas Jums ir tiesības?   

- VDAR un citi likumi Jums nodrošina noteiktas tiesības, šo tiesību īstenošanas procedūras un izņēmumus. 

Kad to ļauj likumi, Jūs varat: pieprasīt un saņemt informāciju par to, vai apstrādājam Jūsu personas datus un 

ja personas dati tiek apstrādāti, tad Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem;  

 

- tiesības pieprasīt labot neprecīzus personas datus vai arī tos papildināt, ja tie ir nepilnīgi;  

 

- pieprasīt dzēst Jūsu personas datus, ja uzskatāt, ka Mums vairs nav nepieciešams tos glabāt vai arī ja tos 

izmantojam nelikumīgi;  

 



- pieprasīt izsniegt ar Jums saistītos personas datus, kurus esat Mums snieguši, strukturētā, plaši izmantotā 

un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības pieprasīt minētos datus nosūtīt trešajai personai;   

 

- iebilst, lai noteiktos apstākļos tiek ierobežota Jūsu personas datu apstrāde, ja apstrīdat datu precizitāti vai 

arī ja personas datu apstrāde ir nelikumīga un Jūs nepiekrītat datu dzēšanai, tā vietā pieprasāt ierobežot to 

izmantošanu, vai arī ja Jums dati nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;  

 

- nepiekrist un/vai iebilst Jūsu personas datu vākšanai, apstrādei un glabāšanai, ja personas datus 

apstrādājam pamatojoties uz Mūsu un/vai trešo personu leģitīmajām interesēm;  

 

- atsaukt jebkādas Mums dotas piekrišanas par Jūsu personas datiem, ja šos personas datus apstrādājam 

pamatojoties uz Jūsu piekrišanu;   

 

- iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei vai vērsties tiesā.   

 

Lai realizētu šīs tiesības, vērsieties pie Mums rakstiski vai sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu, 

izmantojot zemāk sniegto kontaktinformāciju.  

 

Ja uzskatāt, ka veids, kā apstrādājam Jūsu personas datus, neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, Jums ir 

tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).  

 

9. Kā ar Mums sazināties?   

Ja Jums ir kādi jautājumi, vēlmes vai piezīmes par personas datu apstrādi, sazinieties ar Mums:  

 

UAB „Modus mobility“, 302784358, adrese: Ozo g. 10A, LT-08200, Viļņa, Lietuva.  

 

Datu aizsardzības speciālists: dpo@modusmobility.group  

 

10. Cik bieži Kandidātu politika tiek atjaunota?  

Regulāri pārskatām savu Kandidātu politiku un koriģējam to atbilstoši tiesību aktu un/vai Mūsu iekšējo 

procesu izmaiņām. Šī versija ir atjaunota 2022.gada 14.jūlijā.  

http://www.dvi.gov.lv/

