
 

 

                                         AS ESTO LV privātuma politika 

 

2022. gada 16.augustā 

 

1. Personas datu pārzinis ir AS ESTO LV, reģistrācijas numurs: 40103050993, juridiskā adrese: Gustava 

Zemgala gatve 74, Rīga, Latvija LV1039. 

2. Sazināties ar AS ESTO LV iespējams pa e-pastu info@esto.lv vai pa pastu, rakstot uz adresi Gustava 

Zemgala gatve 74, Rīga, Latvija LV1039. 

3. Sazināties ar AS ESTO LV datu aizsardzības speciālistu varat pa e-pastu: christopher.partel@esto.ee  

vai pa pastu, rakstot uz adresi Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, Latvija LV1039. 

4. AS ESTO LV apstrādā personas datus, lai: 

4.1. noskaidrotu, vai AS ESTO LV var sniegt kredīta pieteicējam nomaksas pirkuma pakalpojumu vai 

citu kreditēšanas pakalpojumu; personas datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkti. Turklāt AS ESTO LV noskaidro potenciālā 

klienta identitāti (saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likumu) un novērtē potenciālā klienta kredītspēju (saskaņā ar Patērētāju 

aizsardzības likuma 8. pantu). Lēmuma par to, vai un ar kādiem nosacījumiem sniegt potenciālajam 

klientam kredītu, pamatā var būt klienta profila analīze vai automatizēta datu apstrāde saskaņā ar 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 22. panta 2. punkta a) apakšpunktu, galvenokārt izmantojot 

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. pantā norādītos datus, lai pieņemtu lēmumu par potenciālo 

klientu. 

4.2.pildītu ar klientu noslēgto līgumu (tostarp veiktu parāda piedziņu); personas datu apstrādes pamatā 

ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. Puncta b) apakšpunkts. Ar līguma izpildi saistīto 

lēmumu pamatā var būt klienta profila analīze vai automatizēta datu apstrāde saskaņā ar Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 22. panta 2. punktaa) apakšpunktu, galvenokārt izmantojot Patērētāju 

tiesību aizsardzības likuma 8. pantā norādītos datus un AS ESTO LV pieredzi ar attiecīgo klientu, 

lai pieņemtu lēmumu par līguma izpildei veicamajām darbībai (tostarp parāda atgūšanas 

pasākumiem). 

4.3.pildītu ar Partneriem noslēgtos līgumus; personas datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Turklāt datu apstrāde var būt nepieciešama, 

lai pildītu līgumu, kas noslēgts starp AS ESTO LV un Tirgotāju, no kura klients iegādājas produktu 

vai pakalpojumu uz nomaksas pirkuma līguma pamata; 

4.4.novērstu krāpšanu un citus noziedzīgus nodarījumus un mazinātu risku; personas datu apstrādes 

pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) un c) apakšpunkti. Pirms līguma 

parakstīšanas ar klientu AS ESTO LV ir jānovērtē klienta kredītspēja. Šim mērķim AS ESTO LV 

veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka potenciālā klienta iesniegtie dati ir 

derīgi. Turklāt AS ESTO LV veic dažādus pasākumus krāpšanas novēršanai. 

4.5.pildītu citus likumā noteiktus pienākumus; personas datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Piemēram, atsevišķos gadījumos AS ESTO 

LV var būt pienākums informēt Latvijas Finanšu izlūkošanas dienestu (saskaņā ar Noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 30. 

pantu) par noteiktiem darījumiem. Likumā noteiktie pienākumi var mainīties. 

4.6.analītiskiem mērķiem; Personas datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 

panta 1. punkta f) apakšpunkts. AS ESTO LV uzrauga patērētāju ieradumus, piemēram, kā tiek 

izmantota uzņēmuma tīmekļa vietne, kuri no piedāvātajiem produktiem ir vispopulārākie klientu 

vidū, kam dod priekšroku dažādas klientu grupas, kā notiek sadarbība ar dažādiem partneriem u.c. 

Turklāt AS ESTO LV veic finanšu analīzi un apkopo statistikas datus. Šīs darbības dod AS ESTO 

LV iespēju pilnveidot klientiem piedāvātos produktus un pakalpojumus. 

4.7.lai piedāvātu klientiem AS ESTO LV un citu grupā ietilpstošo uzņēmumu produktus un 

pakalpojumus. personas datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. 

punkta a) un f) apakšpunkti. AS ESTO LV ir ieinteresēts piedāvāt saviem klientiem AS ESTO LV 

un saistīto uzņēmumu produktus nākotnē. Tā kā mārketings rada izmaksas, dažos gadījumos AS 

ESTO LV var būt pretējas intereses – nepiedāvāt klientiem noteiktus produktus. Lēmumus par to, 
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kādus piedāvājumus nepiedāvāt klientiem, var pieņemt, balstoties uz 

klienta profila analīzi vai automatizētu personas datu apstrādi (saskaņā 

ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 22. Panta 2. punkta a) apakšpunktu, (tostarp AS ESTO LV 

pieredzi ar konkrētu klientu, piemēram, klienta līdzšinējo AS ESTO LV pakalpojumu 

izmantošanu), lai pieņemtu lēmumu par to, vai klientam varētu būt interese un/vai iespēja izmantot 

noteiktu produktu. 

 

5. AS ESTO LV iegūst personas datus gan no personas, gan no citiem avotiem (piemēram, publiski 

pieejamiem vai specializētiem reģistriem vai datubāzēm). Papildus visiem paša klienta sniegtajiem 

datiem AS ESTO LV apkopo arī, piemēram, šādus personas datus: 

5.1.dati par tīmekļa vietnes izmantošanu (piemēram, IP adrese un tīmekļa vietnes izmantošanas laiks); 

5.2.dati par to, kā klients ir nokļuvis tīmekļa vietnē (tostarp ar kura Tirgotāja starpniecību); 

5.3.dati par klientu iegādāto produktu vai pakalpojumu, klienta vārds un kontaktinformācija, ko sniedz 

Tirgotājs, no kura klients iegādājies produktu/pakalpojumu (datus iegūst no attiecīgā Tirgotāja); 

5.4.dati (piemēram, dati par personas finanšu stāvokli, ienākumiem un nodokļu nomaksu, informācija 

par iepriekšējiem kredīta/aizdevuma pieteikumiem un to rezultātiem), kas pieejami no valsts 

iestādēm, valsts reģistriem un citām publiskām (tostarp maksas) datubāzēm, piemēram, kredītu 

biroju reģistriem, parādu piedzinēju reģistriem, Latvijas Bankas Kredītu reģistra); 

5.5.klienta bankas informācija (dati, kas caur starpniekiem iegūti no bankām); 

5.6.dati par klienta sakariem ar trešajām personām, ja tādi ir pieejami (piemēram, vai klients ir politiski 

nozīmīga persona „Pazīsti savu klientu” principa prasību izpildei). 

 

6. Klientu datu sniegšana uzņēmumam AS ESTO LV ir nepieciešama, lai AS ESTO LV varētu identificēt 

klientu, novērtēt tā kredītspēju, pieņemt lēmumu par to, vai piešķirt klientam kredītu un, visbeidzot, 

noslēgt līgumu ar klientu. 

 

7. Parasti mēs varam apkopot i) jūsu identifikācijas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, 

personu apliecinoša dokumenta kopiju u.c.); ii) kontaktinformāciju (piemēram, adresi, e-pasta adresi, 

tālruņa numuru u.c.); iii) informāciju par jūsu nodarbinātības statusu; iv) finanšu informāciju par jūsu 

ienākumiem, izdevumiem, saistībām, kredītreitingu u.c.; v) citu informāciju, kas var būt nepieciešama 

vai ko izvēlaties sniegt. Šis saraksts ir uzskatāms par visaptverošu un par piemēru. 

 

8. AS ESTO LV var nodot savāktos personas datus turpmāk minētajām personām: 

 

8.1.sakaru pakalpojumu, tīklu un serveru nodrošinātājiem; 

8.2.citu IT pakalpojumu sniedzējiem; 

8.3.mārketinga pakalpojumu sniedzējiem; 

8.4.analītikas pakalpojumu sniedzējiem; 

8.5.uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kredītspējas novērtēšanu; 

8.6.uzņēmumiem, kas sniedz identitātes pārbaudes pakalpojumus; 

8.7.uzņēmumiem, kas sniedz parādu piedziņas pakalpojumus; 

8.8.maksājumu saistību nepildīšanas reģistriem (piemēram, kredītbiroju reģistriem); 

8.9.reģistriem, kuros AS ESTO LV veic pieprasījumus par potenciālo klientu; 2.10.tirgotājiem, no 

kuriem klients iegādājas produktus vai pakalpojumus; 2.11.finanšu pakalpojumu sniedzējiem; 

8.10. AS ESTO LV konsultantiem (auditoriem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem u.c.); 2.13.AS 

ESTO LV grupas uzņēmumiem; 

8.11. uzraudzības iestādēm (piemēram, patērētāju aizsardzības iestādēm, tiesībsargājošajām 

iestādēm, ja nepieciešams); 

8.12. personām, kurām AS ESTO LV brīvprātīgi nodod prasību tiesības pret klientu, kas izriet no 

nomaksas pirkuma līgumiem, un šādu pakalpojumu starpniekiem (piemēram, investīciju 

platformām un citiem kredītu starpniekiem); 

 



 

 

9. AS ESTO LV apstrādā klienta personas datus tik ilgi, cik ir nepieciešams, 

lai sasniegtu apstrādes mērķi, tostarp lai ievērotu likumā noteikto 

pienākumu saglabāt datus un lai aizsargātu AS ESTO LV tiesības strīda izšķiršanā, kas var rasties 

saistībā ar līgumu, kas noslēgts ar klientu. Parasti AS ESTO LV saglabā klienta datus līdz noilguma 

termiņa beigām attiecībā uz jebkādām iespējamām prasībām, kas izriet no attiecībām ar klientu, ja vien 

tiesību aktos nav noteikts ilgāks saglabāšanas periods. Noteiktām datu kategorijām var būt noteikti 

konkrēti datu glabāšanas periodi, kas noteikti attiecīgajos tiesību aktos (piemēram, likumos par 

grāmatvedību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu u.c.). 

 

10. AS ESTO LV parasti nenodod klienta personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Tomēr, ja tas 

izrādās nepieciešams, datu nodošana notiek tad, ja Komisija ir nolēmusi, ka attiecīgā trešā valsts, 

teritorija vai viena vai vairākas konkrētas nozares attiecīgajā trešajā valstī nodrošina pienācīga līmeņa 

aizsardzību, vai ja tiek sniegtas pienācīgas garantijas (piemēram, standarta datu aizsardzības 

klauzulas), un ar nosacījumu, ka pastāv realizējamas datu subjekta tiesības un efektīvi tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi attiecībā uz datu subjektiem. 

 

11. Datu subjektam ir šādas tiesības: 

11.1. piekļuves tiesības – klientam ir tiesības zināt, kādus datus par viņu AS ESTO LV ir apkopojis, 

šādu datu apstrādes mērķus, datu saņēmējus, personas, kas izpauž datus, laikposmu, kurā tiek 

glabāti personas dati, un klienta tiesības attiecībā uz datu labošanu, dzēšanu un apstrādes 

ierobežošanu. 

11.2. tiesības uz datu labošanu – klientam ir tiesības pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir 

nepareizi vai nepilnīgi. 

11.3. tiesības uz datu dzēšanu – noteiktos gadījumos klientam ir tiesības pieprasīt, lai AS ESTO LV 

dzēš tā personas datus, piemēram, ja klients atsauc apstrādes pamatā esošo piekrišanu un nav cita 

likumīga pamata datu apstrādei, vai ja mēs esam apstrādājuši personas datus nelikumīgi. 

11.4. tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu – noteiktos gadījumos klientam ir tiesības uz noteiktu 

laiku aizliegt vai ierobežot savu personas datu apstrādi (piemēram, ja klients ir iebildis pret datu 

apstrādi); 

11.5. tiesības iebilst – klientam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā pamatā ir AS 

ESTO LV likumīgās intereses, tostarp pret profilēšanu, kas balstās uz šādu likumisko pamatojumu. 

Ja klients iebilst, mums ir pienākums pārtraukt datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam 

pierādīt pārliecinošu tiesisko pamatojumu klienta personas datu apstrādei, kas ir pārāks par datu 

subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, un ja apstrāde ir nepieciešama tiesisko prasību 

izveidošanai, izpildei vai aizsardzībai. Turklāt klientam ir tiesības iebilst pret savu personas datu 

apstrādi tiešā mārketinga mērķiem. Šādā gadījumā AS ESTO LV pārtrauks šādu personas datu 

apstrādi tiešā mārketinga mērķiem. 

11.6. Tiesības uz datu pārnesamību – ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta 

piekrišanu vai ar AS ESTO LV noslēgto līgumu, un datu apstrāde ir automatizēta, klientam ir 

tiesības saņemt savus personas datus, ko tas ir nodevis AS ESTO LV, kurus viņš ir sniedzis AS 

ESTO LV strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Klientam ir arī tiesības pieprasīt, 

lai AS ESTO LV nodod personas datus nepastarpināti citam pakalpojumu sniedzējam, ja tas ir 

tehniski iespējams. 

11.7. Tiesības atsaukt piekrišanu – ja klienta personas datu apstrādes pamatā ir klienta piekrišana 

(piemēram, saziņa ar tiešā mārketinga ziņojumiem), klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu 

piekrišanu. Ja klients atsauc savu piekrišanu, mēs pārtrauksim klienta personas datu apstrādi 

piekrišanā aprakstītajiem mērķiem. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, 

pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. 

12. Lai izmantotu savas datu subjekta tiesības, lūdzam sazināties ar AS ESTO LV, izmantojot šīs politikas 

2. vai 3. punktā norādīto kontaktinformāciju. AS ESTO LV atbildēs uz jūsu pieprasījumiem bez 

kavēšanās, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas. 

13. Profilēšana ir jebkura automatizēta personas datu apstrāde, kas iekļauj personas datu izmantošanu, lai 

novērtētu konkrētus fiziskas personas personīgos aspektus, tostarp, lai analizētu vai prognozētu 



 

 

aspektus, kas attiecas uz klienta ekonomisko stāvokli, personīgajām 

izvēlēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos. 

14. AS ESTO LV izmanto profilēšanu, lai novērstu krāpniecību un citu veidu ļaunprātīgu izmantošanu un 

mazinātu jebkādus riskus; mārketinga mērķiem – lai novērtētu riskus, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām; lai pārbaudītu darījumus 

krāpšanas apkarošanai un lai novērtētu maksātnespējas iespējamību. Automatizēti lēmumi (tas ir, 

lēmumi, izmantojot informācijas tehnoloģijas, un bez cilvēka iejaukšanās) tiek izmantoti ātrai, godīgai 

un efektīvai noteiktu kredītlēmumu pieņemšanai. Automatizēto lēmumu un profilēšanas pamatā ir par 

klientu zināmie personas dati, kas apkopoti saskaņā ar šiem principiem. Šāda personas datu apstrāde 

tiek veikta, pamatojoties vai nu uz AS ESTO LV likumīgajām interesēm (profilēšana mārketinga 

mērķiem), lai pildītu AS ESTO LV tiesiskos pienākumus, tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, vai lai noslēgtu 

vai pildītu starp klientu un AS ESTO LV noslēgto līgumu. 

 

15. Šai politikai ir informatīvs raksturs, un tā var nebūt visaptveroša. Ja vēlaties saņemt detalizētu 

informāciju par jūsu personas datu apstrādi vai izmantot savas tiesības, lūdzam sazināties ar AS ESTO 

LV, izmantojot šīs politikas 2. vai 3. punktā norādīto kontaktinformāciju. AS ESTO LV nopietni 

attiecas pret klientu personas datiem un konfidencialitāti un ievēro spēkā esošos tiesību aktus. 

Klientam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (https://www.dvi.gov.lv/lv, e-pasts: 

pasts@dvi.gov.lv) vai tiesā, lai aizsargātu savas tiesības un intereses. 

 

16. AS ESTO LV ir tiesības vienpusēji mainīt šo politiku, ja mainās tiesību akti, kas attiecas uz personas 

datu apstrādi, vai AS ESTO LV iekšējās kārtības noteikumi. AS ESTO LV publicēs paziņojumu par 

šīs politikas izmaiņām savā tīmekļa vietnē vismaz 1 mēnesi pirms principu īstenošanas, izņemot 

gadījumus, kad izmaiņas rada tiesību aktu izmaiņas. AS ESTO LV personas datu apstrādes principu 

jaunākā redakcija vienmēr ir pieejama AS ESTO LV tīmekļa vietnē www.esto.eu/lv  

http://www.esto.eu/lv

