
Datu apstrāde finanšu vadības un grāmatvedības mērķim

Apstrādes nolūki Normatīvajos  aktos  noteiktā
pienākuma izpildei - saimnieciskās darbības
uzskaitei  normatīvajos  aktos  noteiktajā
kārtībā, tai skaitā 

Darbinieku  personīgā  konta
izveidošana grāmatvedības sistēmā

Darba  samaksas  aprēķināšana,
izmaksa,

Darbinieku  atvaļinājuma  samaksas
aprēķināšana 

Darbinieku komandējumu apmaksa
Sociālo  garantiju  nodrošināšana

(darba  nespējas  apmaksa,  materiālais
atbalsts koplīguma ietvaros)

Ieturējumu izdarīšana
Nodokļu aprēķināšana un izmaksa
Izziņu izsniegšanai 
Kases darījumu uzskaite 
Avansa  norēķinu  personu

nozīmēšanai,  norēķinu  veikšanai,  naudas
izsniegšana pret  attaisnojuma dokumentu 

Uzņēmuma  materiālo  vērtību
uzskaite, saglabāšana

Pierādījumu  par  ierakstiem
publiskajās sistēmās saglabāšana

Apstrādes  juridiskais
pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas
6.panta 1.punkta b) apakšpunkts - apstrāde
ir  vajadzīga  līguma,  kura  līgumslēdzēja
puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu
veikšanai  pēc  datu  subjekta  pieprasījuma
pirms līguma noslēgšanas

c)  apakšpunkts  -  apstrāde  ir
vajadzīga,  lai  izpildītu  uz  pārzini
attiecināmu juridisku pienākumu

f) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga
pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu
ievērošanai,

likums “Par grāmatvedību”
Darba likums;
Komerclikums
Civilprocesa likums
Ministru  kabineta  2003.gada

21.oktobra  noteikumi  Nr.585  “Noteikumi
par  grāmatvedības  kārtošanu  un



organizāciju”
Ministru  kabineta  2003.gada

21.oktobra  noteikumi  Nr.584 “Kases
operāciju uzskaites noteikumi”

Ministru  kabineta   2014.gada
11.februāra  noteikumi  Nr.96  “Nodokļu  un
citu  maksājumu  reģistrēšanas  elektronisko
ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”

Personas  datu
kategoriju apraksts

Vārds,  uzvārds,  personas  kods,
adrese,  finanšu  dati  (norēķinu  konts,
darījumu finanšu vērtības)

Iespējamie  personas
datu  saņēmēji  vai  saņēmēju
kategorijas, ja tādas ir

Finanšu institūcijas (bankas)
Valsts ieņēmumu dienests 
Uzņēmuma struktūrvienības
Tiesu  izpildītāji  un  ārpustiesas

parādu  piedziņas  pakalpojumu  sniegšanas
komersanti 

Valsts  un  pašvaldības  institūcijas
pamatojoties uz to likumīgu pieprasījumu

Informācija  par
personas  datu  nosūtīšanu  uz
trešo  valsti  vai  starptautisku
organizāciju

Netiks nosūtīti

Laikposms,  cik  ilgi
personas dati tiks glabāti, vai,
ja  tas  nav iespējams,  kritēriji,
ko  izmanto  minētā  laikposma
noteikšanai

Saskaņā  ar  grāmatvedību
reglamentējošos  normatīvajos  aktos
noteiktajiem termiņiem 

Leģitīmā interese Uzņēmuma  materiālo  vērtību
uzskaite, saglabāšana

Pierādījumu  par  ierakstiem
publiskajās sistēmās saglabāšana

Datu avoti Datu  subjekts,  tā  pilnvarotās
personas


