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Jaunākās izmaiņas 2021. gada 19. martā 

SweepBank klientu personas datu 

apstrādes principi (privātuma politika) 
Šie klientu personas datu apstrādes principi (turpmāk arī “principi”) apraksta, kā mēs SweepBank (turpmāk arī “mēs”, “mūs” 

vai “mums”) apstrādājam savu klientu un jebkuru citu datu subjektu personas datus (turpmāk arī “jūs”) saistībā ar mūsu 

piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm. Šie principi ir piemērojami, ja jūs izmantojat, esat izmantojuši, esat izteikuši 

nodomu izmantot vai jebkādā citā veidā saistībā ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem vai gadījumā, ja jūs esat izteikuši 

vēlmi saņemt jebkādu informāciju par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. 

1. Definīcijas 

1.1. Klients – fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi nodomu izmantot SweepBank piedāvātos 

produktus vai pakalpojumus vai noslēgt garantijas vai galvojuma līgumu ar SweepBank, vai paudusi vēlmi saņemt 

informāciju par SweepBank produktiem vai pakalpojumiem; 

1.2. Līgums – starp SweepBank un Klientu noslēgts līgums; 

1.3. Datu aizsardzības noteikumi – jebkuri piemērojamie tiesību akti un noteikumiem, kas regulē Personas datu 

apstrādi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar VDAR; 

1.4. Datu subjekts – identificējama fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz 

identifikatoru, piemēram, minētās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, 

tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, 

garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem; 

1.5. Ferratum grupa – SweepBank kopā ar sabiedrībām, kuru vairākuma akcionārs/dalībnieks tieši vai netieši ir 

SweepBank mātes sabiedrība Ferratum Oyj (Somijas komercreģistra numurs 1950969-1, adrese Ratamestarinkatu 11 A, 

Helsinki, Somijas Republika); 

1.6. VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (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); 

1.7. Personas dati – jebkura ar Datu subjektu saistīta informācija. Dati, kurus aizsargā bankas darbības noslēpums, arī 

var iekļaut Personas datus; 

1.8. Apstrāde – jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar Personas datiem vai Personas datu kopumu ar 

automatizētiem līdzekļiem vai citādi, piemēram, vākšana, reģistrācija, glabāšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, 

pieprasījuma izteikšana, pārsūtīšana, skatīšanās utt.; 

1.9. SweepBank – Ferratum Bank p.l.c., Maltas Uzņēmumu reģistra numurs C 56251 ar adresi ST Business Centre 120, 

The Strand, Gzira, GZR 1027, Maltā; tālrunis +35627781088; e-pasts help.lv@sweepbank.com. 
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2. Datu pārzinis 

2.1. SweepBank uzņemas atbildību par jūsu Personas datu Apstrādi, un šim nolūkam mēs esam datu pārzinis saskaņā 

ar VDAR. 

2.2. Tā kā SweepBank ir saskaņā ar Maltas Republikas tiesību aktiem nodibināta sabiedrība, jūsu Personas datu 

Apstrādei ir piemērojami Maltas tiesību akti un galvenā valoda, kas regulē attiecības starp jums un SweepBank, ir angļu. Ja 

rodas pretrunas vai neatbilstība starp šo principu angļu valodas versiju un jebkuru citu lingvistisku versiju, angļu valodas 

versija būs noteicošā. 

3. Jūsu Personas datu vākšana 

3.1. SweepBank vāc jūsu Personas datus šādos veidos: 

3.1.1. Ja jūs piesakāties saņemt aizdevumu vai lūdzat citus pakalpojumus vai produktus no mums, jūs sniedzat savus 

Personas datus tieši mums, un papildus mēs to vācam no Ferratum grupas (no iepriekšējām tās pakalpojumu vai produktu 

izmantošanas reizēm) un no ārējiem avotiem. Tādi ārējie avoti iekļauj, bet neaprobežojas ar publiskiem un privātiem 

reģistriem (piemēram, Asiakastieto, CREFO vai citas līdzīgas datubāzes), kurus SweepBank izmanto, lai jūs identificētu un 

pārbaudītu jūsu identitāti, un veiktu kredīta un riska novērtēšanu. Nepieciešamie Personas dati ir atkarīgi no jūsu 

pieprasītajiem pakalpojumiem vai produktiem, piemēram, vai jūs piesakāties saņemt aizdevumu, noguldīt līdzekļus vai 

rīkojaties kā personas galvotājs; 

3.1.2. Ar automātiskiem līdzekļiem, kad jūs izmantojat SweepBank tīmekļvietni. Tāda Apstrāde ir sīkāk paskaidrota mūsu 

Sīkdatņu paziņojumā, kas ir pieejama 

https://cdn.sweepbank.com/documents/19_03_2021_SweepBank_Cookies_Declaration_LV.pdf. 

4. Apstrādātie Personas dati 

4.1. Ņemot vērā mūsu pakalpojumu un produktu finansiālo raksturu, SweepBank Apstrādā vāktos Personas datus 

šādiem nolūkiem: 

4.1.1. Līguma ar mūsu Klientu noslēgšana un izpilde. Tas iekļauj Klienta pienācīgu identificēšanu un kredīta un riska 

pārbaudes veikšanu, un Klienta novērtēšanu, lai noteiktu, vai un ar kādiem noteikumiem noslēgt Līgumu. Tādas Apstrādes 

tiesiskais pamats ir noslēgt un izpildīt Līgumu ar Klientu vai SweepBank leģitīmās intereses nodrošināt, ka Klients ir uzticams 

un kredītspējīgs, kā arī iekasēt maksājamās summas; 

4.1.2. no tiesību aktiem izrietošo mūsu pienākumu izpilde (piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas (AML) un 

teroristu finansēšanas novēršanas noteikumu izpilde, lai pienācīgi identificētu Klientu (KYC) un nodrošināt Klienta 

uzticamību un kredītspēju); 

4.1.3. mūsu tiesību aizsargāšana (lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības). Tādas Apstrādes tiesiskais pamats 

ir SweepBank leģitīma interese; 

4.1.4. mūsu pakalpojumu un produktu novērtēšana un turpmāka attīstīšana, piemēram, klientu atbalsta pakalpojums un 

kvalitātes nodrošināšanas pakalpojums. Tādas apstrādes tiesiskais pamats ir SweepBank leģitīma interese; 

4.1.5. mūsu (potenciālo) pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtēšana, kas ļauj mums novērtēt un turpmāk attīstīt mūsu 

piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti. Tādas apstrādes tiesiskais pamats ir SweepBank leģitīma interese. 

4.2. Saistībā ar iepriekš minēto SweepBank Apstrādā šādus Personas datus:  
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4.2.1. identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimšanas vieta, pilsonība, 

informācija par personas apliecību un tās kopija, sejas / personas apliecības atpazīšanas rezultāti, balss, attēls, video, 

paraksts, adrese); 

4.2.2. kontaktinformācija (piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda); 

4.2.3. bankas dati (piemēram, bankas identifikators, konta īpašnieks, konta numurs, darījuma informācija no jūsu bankas 

konta, ja jūs esat tam piekritis); 

4.2.4. profesionālie dati (piemēram, pašreizējais un iepriekšējais darba devējs un amats); 

4.2.5. finanšu dati (piemēram, alga, ienākumi, aktīvi, saistības, īpašumi, nodokļu dati); 

4.2.6. dati par aktīvu izcelsmi (piemēram, dati par darba devēju, darījuma partneriem, komercdarbību un faktiskajiem 

labuma guvējiem, dati, kas atspoguļo jūsu ienākumu un labklājības avotu); 

4.2.7. dati par kredītspēju / uzticamību (piemēram, dati par maksājumu veikšanas ieradumiem, SweepBank vai citām 

personām radīti zaudējumi, dati, kas ļauj SweepBank veikt pienācīgās izpētes pasākumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu un nodrošināt atbilstību starptautiskajām sankcijām, tostarp, lai 

noteiktu, kāds ir darījumu attiecību nolūks un vai Klients ir politiski nozīmīga persona); 

4.2.8. dati, kas tiek iegūti, izpildot likumā noteiktu pienākumu (piemēram, informācija no izmeklēšanas iestāžu, notāru, 

nodokļu iestāžu, tiesu un tiesu izpildītāju iesniegtajiem pieprasījumiem); 

4.2.9. saziņas dati (piemēram, e-pasts, tālruņa sarunu ieraksti); 

4.2.10. jūsu personīgā SweepBank konta pieteikšanās dati; 

4.2.11. dati saistībā ar SweepBank produktiem un pakalpojumiem (piemēram, Līguma izpilde vai neizpilde, darījumu 

vēsture, iesniegtie pieteikumi, lūgumi un sūdzības). 

5. Apstrāde, kuras pamatā ir piekrišana 

5.1. SweepBank arī apstrādā jūsu Personas datus pēc jūsu piekrišanas saņemšanas (piemēram, tiešā mārketinga 

nolūkā, lai sagatavotu un izveidotu līdzīgi domājošo klientu mērķauditorijas (lookalike audience) grupas utt.). 

5.2. Ja Apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu ar paziņojumu SweepBank, 

izmantojot 11. sadaļā sniegto kontaktinformāciju. Lūdzam ņemt vērā, ka jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē Apstrādes 

likumību, kas notika pirms jūsu piekrišanas atsaukšanas.  

5.3. Attiecībā uz tiešā mārketinga ziņojumiem, kas tiek saņemti e-pastā, jūs varat atsaukt piekrišanu un pārtraukt 

turpmāko e-pastu ziņojumu abonēšanu, uzklikšķinot uz “unsubscribe” (atteikt abonēšanu) saites katra e-pasta ziņojuma 

apakšā. 

6. Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana 

6.1. Izmantojot profilēšanu un automātisko lēmumu pieņemšanu, SweepBank nolemj, vai Klienta pieteikums saņemt 

mūsu produktus vai pakalpojumus būtu pilnībā vai daļēji jāpieņem vai jānoraida. 

6.2. Lēmums tiek pieņemts, balstoties uz informāciju jūsu pieteikumā, informāciju no ārējiem avotiem un citām 

trešajām personām, kā arī mūsu, Ferratum grupas un citu finanšu pakalpojumu sniedzēju iepriekšējo pieredzi ar Klienta 

maksāšanas ieradumiem. Netiek apstrādāti īpašu kategoriju Personas dati (piemēram, dati par veselību, ģenētiskie dati). 
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6.3. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu Līgumu, izpildītu SweepBank 

likumiskos pienākumus pienācīgi identificēt Klientu, lai novērtētu Klienta kredītspēju, novērstu krāpšanu un noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizāciju. Automatizētā lēmumu pieņemšana palīdz SweepBank noteikt jūsu identitāti un pārbaudīt, vai 

jūs esat uzticams un kredītspējīgs, lai varētu izpildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu. Automatizētā lēmumu pieņemšana 

palīdz mums pieņemt taisnīgus un atbildīgus lēmumus un samazināt potenciālās cilvēku kļūdas, diskriminēšanu un varas 

ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī ļauj mums pieņemt lēmumus īsākā termiņā, ņemot vērā SweepBank saņemto pieteikumu 

apjomu. 

6.4. Tā kā lēmumu pieņemšana tiek automatizēta, Klientam varētu nebūt tiesību saņemt mūsu produktus vai 

pakalpojumus. Mēs esam ieviesuši piemērotus pasākumus, lai aizsargātu Klienta tiesības, brīvības un tiesiskās intereses un 

varētu nodrošinātu, ka mēs regulāri testējam savas automatizētās metodes, piemēram, kredītspējas vērtēšanas metodes, 

lai nodrošinātu, ka tās turpina būt taisnīgas, efektīvas un objektīvas. Taču, ja jūs vēlaties apstrīdēt automātiski pieņemto 

lēmumu vai izteikt savu viedokli, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot 11. sadaļā noteikto kontaktinformāciju. 

6.5. SweepBank izmanto profilēšanu papildus augstāk minētajam, lai pieņemtu lēmumu, pamatojoties uz Klienta 

finansiālo uzticamību, izmantojot mūsu produktus un pakalpojumus, vai esošajam Klientam pēc savas iniciatīvas piedāvāt 

lielāku kredīta summu vai citus pakalpojumus un produktus. Šīs Apstrādes pamatā ir mūsu tiesiskā interese tirgot mūsu 

pakalpojumus un produktus. Aprakstītās profilēšanas rezultātā daži Klienti var nesaņemt tādus piedāvājumus. Taču tāda 

profilēšana nerada tiešas tiesiskas sekas Klientam un citādi nerada būtisku ietekmi uz Klientu, jo tā neskar jau esošo Līgumu 

un Klientam ir iespēja pieteikties jaunam aizdevumam pēc savas iniciatīvas. 

7. Personas datu atklāšana 

7.1. SweepBank produktu un pakalpojumu finansiālais raksturs liek mums atklāt jūsu Personas datus, lai mēs veiktu 

savu ikdienas komercdarbību, lai apstrādātu darījumus, uzturētu klientu kontus un ziņotu valsts iestādēm. Mēs vienmēr 

nodrošināsim, ka pirms jebkādu Personas datu atklāšanas tiek ievēroti attiecīgie finanšu nozares slepenības pienākumi. 

7.2. Mēs atklājam jūsu Personas datus rūpīgi atlasītiem un uzticamiem partneriem, kuriem SweepBank vēlas uzticēt vai 

ir uzticējis pakalpojumu sniegšanu, un trešajām personām, kuras veic ar likumu deleģētās funkcijas, ja šeit tā noteikts, kad 

to pieprasa piemērojamie tiesību akti (piemēram, kad SweepBank ir pienākums atklāt Personas datus iestādēm) vai ar jūsu 

piekrišanu.  

7.3. SweepBank var atklāt jūsu Personas datus šādiem partneriem un trešajām personām: 

7.3.1. citas Ferratum grupas sabiedrības. Tādas atklāšanas tiesiskais pamats ir SweepBank leģitīmā interese nodrošināt 

Līguma izpildi vai tiesisks pienākums nodrošināt, ka SweepBank sniegtie pakalpojumi ir Klientam piemēroti un samērīgi; 

7.3.2. SweepBank sadarbības partneri, ar kuriem kopā SweepBank piedāvā zīmola produktus un pakalpojumus, lai 

sniegtu tādus pakalpojumus un tirgotu produktus. Tādas atklāšanas tiesiskais ir jūsu piekrišana vai mūsu leģitīmā interese 

piedāvāt jums šos produktus un pakalpojumus, ja jūs esat mūsu Klients vai nesen esat izmantojis mūsu produktus vai 

pakalpojumus; 

7.3.3. Personas datu apstrādātāji un to apakšapstrādātāji, piemēram, juridiskie vai citi konsultanti, datu uzglabāšanas 

pakalpojumu sniedzēji, telemārketinga, mārketinga un izpētes pakalpojumu sniedzēji, komunikācijas pakalpojumu 

sniedzēji, identifikācijas un sertifikācijas pakalpojumu sniedzēji, karšu pārvaldes pakalpojumu sniedzēji, rēķinu izrakstīšanas 

un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kredītu un finanšu iestādes, bankas datu rasmošanas, vērtēšanas un kredītu 

pārbaudes pakalpojumu sniedzēji, tiešsaistes u bezsaistes starpnieki, IT pakalpojumu sniedzēji utt. Tādas atklāšanas 

tiesiskais pamats ir jūsu piekrišana vai mūsu leģitīmā interese  nodrošināt mūsu komercdarbības nepārtrauktību un mūsu 

produktu un pakalpojumu nepārtrauktu sniegšanu, ieskaitot nepieciešamo finansējumu mūsu produktu un pakalpojumu 

piedāvāšanai un mūsu piešķirto aizdevumu atmaksai; 
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7.3.4. kredītu datubāzu aģentūras, kas sniedz kredītu pārskatus. Tādas atklāšanas tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmā 

interese nodrošināt Līguma vai tiesiska pienākuma izpildi, ievērojot atbildīgas aizdošanas principus; 

7.3.5. personas, kas uztur kavēto maksājumu datubāzes. Tādas atklāšanas tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmā interese 

nodrošināt Līguma izpildi vai tiesisks pienākums nodrošināt, ka SweepBank sniegtie pakalpojumi ir Klientam piemēroti un 

samērīgi; 

7.3.6. Maltas Centrālā banka iekļaušanai Centrālajā kredītu reģistrā, ja jums ir piešķirts aizdevums, kas pārsniedz 

5 000 EUR. Tādas apstrādes tiesiskais pamats ir tiesiskais pienākums ievērot Maltas Centrālās bankas direktīvu Nr. 14; 

7.3.7. parādu piedziņas aģentūras un tiesu izpildītāji. Tādas atklāšanas tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmā interese 

nodrošināt Līguma izpildi; 

7.3.8. SweepBank auditori un regulatori. Tādas atklāšanas tiesiskais pamats ir mums piemērojamie tiesiskie pienākumi; 

7.3.9. citi partneri un trešās personas, kurām mēs varam cedēt, ieķīlāt vai nodot savas tiesības un pienākumus, ciktāl to 

pieprasa vai atļauj SweepBank piemērojamie tiesību akti vai ar jums noslēgtais līgums. Tādas atklāšanas tiesiskais pamats 

ir mūsu leģitīmā interese nodrošināt mūsu komercdarbības nepārtrauktību.  

7.4. Ja jūs iesniedzat atvērtās banku darbības pieprasījumu (open banking request), kuram jūs esat devis savu 

piekrišanu, mēs pārsūtīsim pieprasītos datus maksājumu pakalpojumu sniedzējam caur SweepBank API saskarnēm, lai 

izpildītu pieprasījumu piekļūt jūsu SweepBank bankas kontam maksājumu iniciēšanas pakalpojumiem, konta informācijas 

pakalpojumiem un līdzekļu pieejamības apstiprinājumam. Mēs pārsūtām Personas datus, lai izpildītu mūsu tiesisko 

pienākumu saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem (PSD2) nodrošināt saskarni saziņai ar jūsu 

izvēlētajiem regulētajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. 

7.5. Kad jūs reģistrējaties vai izmantojat SweepBank kartes pakalpojumus caur Apple Pay, caur SweepBank platformu 

mobilajiem bezkontakta maksājumiem vai caur Google Pay, jūsu Personas dati tiks atklāti tādām trešajām personām kā 

neatkarīgiem datu pārziņiem un tad tiks attiecīgi apstrādāti atbilstoši šo Principu I. pielikuma noteikumiem.  

8. Personas datu pārsūtīšana ārpus EEZ 

8.1. SweepBank pārsūta Personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas tikai tad, ja mums ir tiesisks pamats tā darīt, 

t.i., saņēmējam, kurš ir: (i) valstī, kas nodrošina Personas datu pienācīgu aizsardzības līmeni vai (ii) saskaņā ar dokumentu, 

kas iekļauj Eiropas Savienības prasības Personas datu nosūtīšanai ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. 

9. Personas datu aizsardzība 

9.1. SweepBank cenšas uzturēt fiziskus, tehniskus un procesuālus aizsardzības līdzekļus, kas atbilst attiecīgo Personas 

datu sensitivitātei. Šie drošības līdzekļi ir izveidoti, lai aizsargātu jūsu Personas datus no zuduma un nesankcionētas 

piekļuves, kopēšanas, izmantošanas, izmaiņām vai atklāšanas. Lai gan ir ieviesti šie aizsardzības līdzekļi, lūdzam ņemt vērā, 

ka neviena no datu pārsūtīšanas metodēm internetā vai datu glabāšanas metodēm nav pilnībā droša. Ja mums tiesību akti 

uzliek pienākumu informēt jūs par jūsu Personas datu aizsardzības pārkāpumu, mēs varam jūs informēt elektroniski, 

rakstiski vai pa tālruni. 

10. Datu saglabāšana 

10.1. SweepBank glabā jūsu Personas datus saskaņā ar nozares vadlīnijām, kamēr tas ir nepieciešams nolūkam, kādam 

tie tika vākti, vai kamēr ir nepieciešams aizsargāt mūsu tiesības vai kamēr to pieprasa piemērojamie tiesību akti. Lūdzam 

ņemt vērā, ka, ja vieni un tie paši Personas dati tiek Apstrādāti vairākiem nolūkiem, mēs glabāsim Personas datus ilgāko 

piemērojamo glabāšanas termiņu. Mums maksimālais piemērojamais termiņš ir no darījumiem izrietošo prasījumu 
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noilguma termiņš, kas nav ilgāks par 10 gadiem no jūsu pēdējā darījuma vai konta slēgšanas datuma atkarībā no tā, kas 

iestājas vēlāk. 

11. Jūsu tiesības 

11.1. Ciktāl to nosaka piemērojamie Datu aizsardzības noteikumi, jums ir visas Datu subjekta tiesības attiecībā uz jūsu 

Personas datiem. Tās iekļauj tiesības: 

11.1.1. pieprasīt piekļuvi jūsu Personas datiem; 

11.1.2. iegūt jūsu Personas datu kopju; 

11.1.3. labot, ja jūsu Personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi; 

11.1.4. dzēst jūsu Personas datus; 

11.1.5. ierobežot jūsu Personas datu Apstrādi; 

11.1.6. uz jūsu Personas datu pārnešanu; 

11.1.7. iebilst pret jūsu Personas datu Apstrādi, kuras pamatā ir jūsu svarīgāka leģitīma interese un kuri tiek Apstrādāti 

tiešiem mārketinga nolūkiem; 

11.1.8. ja jūs uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību: 

• SweepBank klientu atbalsta dienestā help.lv@sweepbank.com; vai 

• SweepBank datu aizsardzības speciālistam DPO@sweepbank.com; vai 

• Informācijas un datu aizsardzības komisāra birojā, adrese: Floor 2, Airways House, Triq Il - Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, 

tālrunis: 2328 7100; vai 

• savas valsts Datu aizsardzības uzraudzības iestādei; vai 

• savas valsts tiesā, ja jūs uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas. 

11.2. Ja jūs pieprasāt piekļūt vai labot, vai dzēst jūsu Personas datus, ņemiet vērā, ka mēs jums prasīsim specifisku 

informāciju, lai mēs varētu apstiprināt jūsu identitāti un tiesības piekļūt, labot vai dzēst, kā arī lai sameklētu un izsniegtu 

jums pie mums turēto jūsu Personas datu kopiju. 

11.3. Lūdzam ņemt vērā, ka jūsu tiesības piekļūt, labot vai dzēst pie mums esošos jūsu Personas datus nav absolūtas. Ir 

gadījumi, kad piemērojamais likums vai regulējošie noteikumi ļauj vai liek mums noraidīt jūsu pieprasījumu. Turklāt varbūt 

Personas dati jau ir iznīcināti, dzēsti vai anonimizēti saskaņā ar mūsu ierakstu glabāšanas noteikumiem un praksi, kā 

aprakstīts 10. sadaļā augstāk. 

11.4. Ja mēs nevarēsim nodrošināt jums piekļuvi vai labot vai dzēst jūsu Personas datus, mēs informēsim jūs par 

iemesliem, ja vien nebūs nekādu tiesisku vai regulējuma ierobežojumu. Mēs varam apliecināt jums, ka mēs nediskriminēsim 

jūs par jūsu tiesību izpildi, kā aprakstīts šajos Principos. 

11.5. Lai izmantotu jūsu tiesības, lūdzam sazināties SweepBank, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju. 

Lūdzam ņemt vērā, ka jūs varat izmantot dažas tiesības, pierakstoties savā SweepBank personīgā lietotāja kontā.  

12. Šo principu grozīšana 

12.1. Ja mūsu Personas datu Apstrādes prakses tiks mainītas vai radīsies cita vajadzība grozīt šos principus saskaņā ar 

piemērojamajiem tiesību aktiem, tiesu praksi vai kompetentu iestāžu vadlīnijām, mums ir tiesības vienpusēji grozīt šos 
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principus jebkurā laikā. Mūsu jaunākie principi vienmēr būs publicēti mūsu tīmekļa vietnē, un lūdzam jūs tos pārbaudīt 

vismaz reizi mēnesī. 

13. Kontaktinformācija 

13.1. Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā SweepBank Apstrādā jūsu Personas datus, vai jūs vēlaties izmantot savas kā 

Datu subjekta tiesības, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot 11. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.  

13.2. SweepBank ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, ar kuru jūs varat sazināties šajā sakarā, izmantojot 11. sadaļā 

norādīto kontaktinformāciju. 

 

SweepBank personas datu apstrādes principi I. pielikums – 

personas datu apstrāde Apple Pay, SweepBank mobilo 

bezkontakta maksājumu platformai un Google Pay 

1. Pielietojums  

1.1. Šis I. pielikums paskaidro, kā tiek apstrādāti jūsu Personas dati, kad jūs kā SweepBank Klients reģistrējaties vai 

izmantojat SweepBank karti caur Apple Pay vai caur SweepBank mobilo bezkontakta maksājumu platformu vai caur Google 

Pay (turpmāk tekstā kopā sauktas – Platformas) atbilstoši piemērojamajiem SweepBank Vispārējiem noteikumiem. 

1.2. Šis I. pielikums papildina SweepBank Personas datu Apstrādes principus, kā norādīts augstāk, SweepBank 

Vispārējos noteikumus, kā arī Klientam tie būtu jālasa kopā ar šādiem noteikumiem un privātuma politiku: 

a) Apple Pay, pieejama https://support.apple.com/en-us/HT203027; un 

b) Google Pay, pieejama https://payments.google.com/payments/apis-

secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=en-GB. 

2. Apstrādājamie Personas dati 

2.1. Kad jūs reģistrējaties un izmantojat Platformas, kā aprakstīts šī I. pielikuma 1.1. punktā, SweepBank vāc un apstrādā 

šādus jūsu Personas datus: 

a) jūsu vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 

b) Platformās veikto jūsu darījumu dati; 

c) kontaktinformācija un nosūtīšanas dati tiem maksājumu darījumiem, kas veikti pie iesaistītajiem tirgotājiem; 

d) dati no jūsu SweepBank kartes un jebkuras citas kartes, kas reģistrēta izmantošanai Platformās; 

e) atrašanās vietas dati, ja jūs savā ierīcē ieslēdzat jebkādus ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus. 

3. Apstrādes nolūks 

3.1. Jūsu Personas dati tiks apstrādāti šādiem nolūkiem: 
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• lai pārbaudītu jūsu SweepBank karti vai jebkuru citu karti, kuru paredzēts reģistrēt izmantošanai Platformās; 

• lai atļautu izmantot SweepBank karti vai jebkuru citu karti, kas reģistrēta izmantošanai Platformās; 

• lai risinātu Apple Pay un Google Pay uzdotos jautājumus; 

• lai atļautu maksājumus Platformās attiecīgajā SweepBank mobilās lietotnes sadaļā; 

• lai novērstu un konstatētu krāpšanu; 

• lai izpildītu tiesiskus prasījumus un nozares standartus; un 

• lai palīdzētu mums attīstīt, uzturēt un uzlabot savus produktus un pakalpojumus. 

4. Datu atgūšana 

4.1. Jūs varat atgūt savu Mobilā konta informāciju par katru Platformās reģistrētu karti SweepBank Mobilāslietotnes 

attiecīgajā sadaļā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jūsu desmit (10) pēdējiem darījumiem, tirgotāja nosaukumu un 

atrašanās vietu, katra darījuma summu un jūsu SweepBank norēķinu konta numura daļu. Jūs varat izvēlēties atteikties no 

tādas informācijas rādīšanas, uz laiku apturot SweepBank kartes vai jebkuras citas kartes izmantošanu, kas reģistrēta 

lietošanai Platformās.  

5. Jūsu Personas datu atklāšana trešajām personām 

5.1. Lūdzam ņemt vērā, ka Apple Pay un Google Pay ir atsevišķi datu pārziņi saskaņā ar VDAR, kamēr viņi Apstrādā 

jūsu Personas datus, lai sniegtu jums viņu pakalpojumus. Tādēļ SweepBank nav atbildīgs par Apple Pay un Google Pay 

veikto datu apstrādi, ieskaitot jebkādus produktus un/vai pakalpojumus, ko sniedz viņu partneri. Tādam atsevišķam datu 

pārzinim nodotajiem Personas datiem (ieskaitot jūsu SweepBank kartes datus vai jebkuras citas kartes datus, kas reģistrēta 

izmantošanai caur Apple Pay un/vai Google Pay) ir piemērojami tikai viņu pašu noteikumi un privātuma politikas. Lai 

uzzinātu papildu informāciju, skatieties šī I. pielikuma 1.2. punktu. 

5.2. Turklāt lūdzam ņemt vērā, ka jūsu ierīces nodrošinātāja vāktajiem Personas datiem (ieskaitot datus par jūsu 

SweepBank karti vai jebkuru citu karti, kas ir reģistrēta izmantošanai Platformās), kamēr jūs izmantojat savu SweepBank 

karti vai citas kartes Platformās, ir piemērojami tikai jūsu ierīces nodrošinātāja un, ciktāl piemērojams, jebkuras citas 

piesaistītās trešās personas noteikumi un privātuma politika. 

5.3. Lai SweepBank varētu sniegt jums pakalpojumus saskaņā ar B.1. pielikumu, B.2. pielikumu un/vai B.3. pielikumu, 

jūsu Personas dati tiks atklāti: 

• MeaWallet A.S. (akciju sabiedrība ar birojiem Drengsrudbekken 12, N-1371 Asker, Norvēģijā), lai nodrošinātu SweepBank 

mobilās aplikācijas attiecīgās sadaļas darbību maksājumu darījumu veikšanai. Tas attiecas tikai uz tādiem gadījumiem, 

kad reģistrācijas process un/vai kartes maksājuma pieprasījums tiek veikts tādā speciālajā sadaļā, jo šo programmatūru 

nodrošina MeaWallet A.S.; 

• MasterCard Europe SA (Beļģijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar Beļģijas uzņēmuma numuru RPR 0448038446, 

juridiskā adrese: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Beļģijā), lai apstrādātu attiecīgos darījumus, jūsu 

SweepBank kartes dati vai jebkuras citas kartes dati, kas reģistrēti SweepBank mobilās lietotnes speciālajā sadaļā, tiks 

atklāti MasterCard. Mastercard ir izveidojis visaptverošu privātuma un datu aizsardzības programmu, lai nodrošinātu 

atbilstību piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem, un ir iestrādājis privātumu un datu aizsardzību savu produktu 

un pakalpojumu dizainā. Lai uzzinātu vairāk informācijas, lūdzam skatīties Mastercard saistošos uzņēmumu noteikumus, 

kas ir pieejami https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf. 

 


