
 

 

 

Ļ.cien. Klient! 

Pateicamies, ka izvēlējāties I_Site (turpmāk tekstā – Pakalpojums)! 

 

Ievads 

 

Izvēloties izmantot Pakalpojumu, Jūs gūstat iespēju palielināt produktivitāti, uzlabot drošību, 
pasargāt vidi, kā arī samazināt darbības nodrošināšanas izmaksas. 

Pakalpojuma izmantošanas ietvaros, izmantojot datu apstrādes vienību (“Melnā kaste” jeb 
“DHU”), tiek vākti dati par Jūsu kravas autoparku. Tā kā izmantošanas dati attiecas uz to, kā Jūsu 
darbinieki un personas, kuras esat nolīdzis kā trešās puses darbuzņēmējus, izmanto autokrāvējus, 
šie izmantošanas dati sastāda personas datus par šādām personām (vienkāršības labad turpmāk 
tekstā tiks izmantots tikai termins “darbinieks”). Saskaņā ar ES datu aizsardzības tiesību aktiem 
Jūs kā darba devējs esat atbildīgs par Jūsu darbinieku personas datiem. 

Izmantojot VDAR terminoloģiju, Jūs esat Pārzinis1, un mēs esam Apstrādātājs2. Savukārt Jūsu 
darbinieki ir aizsardzības priekšmets saskaņā ar šiem noteikumiem, un VDAR viņus dēvē par datu 
subjektiem. 

Datu aizsardzības likumi ir sarežģīti. Izprast to piemērošanu ikdienas uzņēmējdarbībā var nebūt 
viegli, un tas pats attiecas uz šo likumu ietekmi uz Pakalpojumu. Lai padarītu Pakalpojuma 
ieviešanu raitāku, esam sagatavojuši šo informāciju, apkopojot mūsu pieeju Pakalpojumam un 
datu aizsardzībai. Mēs ceram, ka šī informācija Jums noderēs saziņā ar Jūsu darbiniekiem. 

Lai novērstu jebkādas šaubas, šis dokuments ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, cenšoties 
izskaidrot Pakalpojuma ar VDAR saistītos aspektus, un nav interpretējams kā juridiska 
konsultācija. Jūs joprojām uzņematies pilnu atbildību par Jūsu uzņēmuma atbilstību VDAR 
prasībām. 

 

 

 

  

                                                           
1 Atbilstīgi VDAR 4. panta 7. punktā sniegtajai definīcijai. 
2 Atbilstīgi VDAR 4. panta 8. punktā sniegtajai definīcijai. 
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Informācija datu subjektiem 

Vispirms mēs vēlamies pievērsties datu subjektiem. Saskaņā ar VDAR Jūsu darbinieki ir jāinformē 
par faktu, ka viņu personas dati tiek vākti, kā arī par to, kā tie tiek izmantoti. 

Jūsu pienākums ir arī informēt viņus par viņu tiesībām, piemēram, tiesībām veikt labojumus 
personas datos vai tos dzēst (kad tie vairs nav nepieciešami Pakalpojuma nodrošināšanai). 

Ja Jūs, kā tas ir Pakalpojuma gadījumā, apstrādājat personas datus, pamatojoties uz Jūsu 
likumīgajām interesēm, veicot interešu līdzsvarotības pārbaudi (sīkāka informācija 4. lpp.), Jums 
arī jāinformē darbinieki par viņu tiesībām iebilst pret šādu datu apstrādi. Visbeidzot, ja darbinieks 
uzskata, ka viņa dati tiek izmantoti neatbilstoši, viņš ir tiesīgs iesniegt sūdzību datu aizsardzības 
pārraudzības iestādē. Ja Jūs esat nozīmējis Datu aizsardzības speciālistu, lūdzu, pārliecinieties, ka 
Jūsu darbinieku rīcībā ir šī speciālista kontaktinformācija. 

Kādēļ Pakalpojuma sniegšanas ietvaros tiek apstrādāti personas dati 

Apstrādājot savāktos datus (gan personas datus, gan datus, kas neattiecas uz personām), šis 
Pakalpojums Jums ļauj: 

• identificēt attiecīgo darbinieku, lai pārliecinātos, ka visus autokrāvējus vada kvalificēti 
operatori; 

• pārliecināties, ka visi autokrāvēji tiek atbilstoši pārbaudīti pirms lietošanas; 

• reģistrēt satricinājumu daudzumu, lai analizētu darba vidi un samazinātu traumu gūšanas 
gadījumus darba vietā; 

• reģistrēt ar lieliem satricinājumiem saistītos apstākļus un uzlabot darba vidi, kā arī 
samazināt darba vietā gūto traumu skaitu; 

• reģistrēt laiku, kad operators vada autokrāvēju, lai optimizētu autokrāvēju izmantošanu 
vienā vai vairākās vietās; 

• uzraudzīt, kurš atiestatījis autokrāvēju pēc šoka bloķēšanas, kā arī kurš komentāru lodziņā 
ievadījis kvalitatīvus novērojumus; abas darbības tiek veiktas darba vietas drošības un kvalitātes 
uzlabošanas nolūkos; un 

• informācijas drošības nolūkos uzraudzīt, kam bijusi piekļuve portālam. 
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Kā Pakalpojuma sniegšanas ietvaros tiek apstrādāti personas dati 

Kopumā pastāv trīs datu subjektu kategorijas, kuru personas datus apstrādājam, sniedzot 
Pakalpojumu – proti, autokrāvēju operatori, komandu vadītāji un sistēmu administratori. Vācot, 
aprēķinot, kārtojot, strukturējot, saglabājot, atgūstot, aplūkojot vai veicot citas darbības, 
personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu apkopoto autokrāvēju izmantošanas datu atskaites par 
katru autokrāvēju vai darbības vietu. 

Savāktie personas dati tiek droši uzglabāti serveros ES teritorijā. Datus nododam un tiem var 
piekļūt vairāki apakšapstrādātāji, kā norādīts datu apstrādes līgumā. Mēs saglabājam uz konkrētu 
fizisku personu attiecināmus personas datus līdz brīdim, kad saņemam no Jums citus norādījumus. 
Tādēļ ir svarīgi regulāri aktualizēt lietotāju profilus, lai mūsu datubāzēs netiktu saglabāti, 
piemēram, to darbinieku personas dati, kuri pie Jums vairs nestrādā. 

Pakalpojums ļauj Jums piesaistīt konkrētu operatoru konkrētam autokrāvējam. Savienojums tiek 
nodrošināts, izmantojot personas vārdu, operatora aizstājvārdu vai darbinieka identifikatoru un 
PIN kodu. Katra operatora Pakalpojumā esošajā profilā ir noteikts katra atsevišķa operatora 
pielaides/sertifikācijas līmenis, t.i., parādīts, kāda veida autokrāvēju lietošanai šī persona ir 
apmācīta un ar kādu tai ir atļauts rīkoties. Papildus tam Pakalpojums reģistrē un saglabā darba 
laikus (ierakstīšanās/izrakstīšanās), operatora komentārus, drošības pārbaudes un šoka sensora 
reģistrēto ietekmi. Komandu vadītājiem ir piekļuve, t.i., tiesības aplūkot aprakstītā autokrāvēja 
vadītāja personas datus. 

Jūsu komandas vai maiņas vadītājus un sistēmas administratorus identificē, izmantojot viņu 
vārdus, e-pasta adreses, IP adreses, darbinieku aizstājvārdus/identifikācijas numurus vai līdzīgus 
identifikatorus. Katrā Pakalpojumā esošajā profilā ir norādīts informācijas līmenis, kādam 
attiecīgais darbinieks drīkst piekļūt. Turklāt Pakalpojums reģistrē un saglabā darba laikus 
(ierakstīšanās/izrakstīšanās), veiktos kvalitatīvos novērojumus, autokrāvēju atiestatīšanu pēc šoka 
bloķēšanas un piekļuvi tīmekļa portālam. 

Personas datu apstrādes Pakalpojuma juridiskais pamats 

Atkarībā no apstākļiem Jūsu uzņēmumā, visticamāk, darbinieki, kuri vada autokrāvēju, nevar 
sniegt saskaņā ar VDAR prasībām spēkā esošu piekrišanu personas datu apstrādei Pakalpojuma 
ietvaros, t.i., personas datu, par kuru apstrādi Jūs kā darba devējs esat atbildīgs. Tādēļ Jums ir 
jāpiemēro cits juridiskais pamats darbinieku personas datu apstrādei. Viena iespēja ir balstīt 
apstrādes darbības Pakalpojuma ietvaros Jūsu uzņēmumā noslēgtajos darba līgumos, un otra 
iespēja varētu būt izmantot Jūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses kā juridisko pamatu. 

Izmantojot Pakalpojumu, Jūsu autokrāvēju izmaksas un ietekme uz vidi tiek samazināta, darba 
plūsmas tiek optimizētas, un darba vietas drošība palielināta. Lielākā daļa uzņēmumu likumīgi 
īsteno šos četrus uzlabojumus. Mūsuprāt, visas minētās apstrādes darbības ir piemērotas šo 
mērķu sasniegšanai. 
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Salīdzinot Jūsu optimizācijas sniegtos ieguvumus un darbinieku tiesības uz privātumu, kā arī citus 
riskus viņu attiecīgajām tiesībām un brīvībai, mēs esam izdarījuši šādus novērojumus un nonākuši 
pie šādiem secinājumiem. 

Šajā kontekstā darbinieka tiesības uz privātumu var būt tiesības netikt pakļautam pārmērīgai 
novērošanai darba vietā. Citi riski viņu tiesībām un brīvībai var būt nelikumīgas piekļuves risks 
darbinieka personas datiem, nevēlamas darbinieka personas datu pārveides risks, kā arī 
darbinieka personas datu pazaudēšanas risks. Svarīgi atcerēties, ka piekļuve Pakalpojumam vai tā 
daļām un tādējādi arī personas datiem vienmēr īstenojama, ievērojot principa “nepieciešamība 
zināt” izvērtējumu. Uzdodot sev jautājumu, vai attiecīgajam darbiniekam ir nepieciešama piekļuve 
attiecīgajiem datiem savu uzdevumu veikšanai, Jūs mazināt nelikumīgas piekļuves risku personas 
datiem vai samazināt šo datu pārveides vai zuduma risku. Mūsu veiktie drošības pasākumi datu 
aizsardzībai ir izklāstīti datu apstrādes līgumā. 

Autokrāvēji un citas ierīces, no kuriem Pakalpojums savāc datus, galvenokārt tiek izmantotas 
uzņēmējdarbības vidē, piemēram, rūpnīcās, darbnīcās un noliktavās. Noliktavā ieslēgtu 
autokrāvēju, visticamāk, Jūsu darbinieki neizmantos privātiem nolūkiem. Tādēļ mūsu vērtējumā 
iespējamās iejaukšanās iespēja katra operatora privātās dzīves sfērā ir ārkārtīgi ierobežota. 

Turklāt ir jāuzsver arī ieguvumi Jūsu darbiniekiem, samazinot riskus, kas saistīti ar autokrāvēju, 
pacēlāju u.tml. izmantošanu. Jūsu darbinieku MATERIĀLA APSTRĀDES  

(MATERIAL HANDLING) drošība ir Jūsu atbildība. I_Site šoka sensors un funkcionalitāte, kas, 
reģistrējot satricinājuma situāciju, apstādina autokrāvēju, samazina risku, jo pastāv mazāka 
iespēja, ka autokrāvējs ietrieksies cilvēkos vai objektos. Tādēļ var teikt, ka Jūsu īstenotās darba 
vietas vides vai darba vietas drošības intereses ir vienādi izdevīgas darbiniekiem, jo tā rezultātā 
tiek iegūta drošāka darba vieta un samazināts traumu risks. 

Rezumējot: mūsu vērtējumā Pakalpojums ir izveidots un tiek sniegts veidā, kas ļauj apstrādāt Jūsu 
darbinieku personas datus, lai īstenotu Jūsu uzņēmējdarbības intereses3. Tomēr ir svarīgi 
atcerēties, ka Pakalpojums ir tikai instruments Jūsu kravas autoparka vadībai, un, tāpat kā visi 
instrumenti, tas jāizmanto saprātīgi. Būdams mūsu klients, Jūs pieņemat lēmumu par 
Pakalpojuma izmantošanas nolūkiem un līdzekļiem, tādēļ tas ir Jūsu pienākums pārliecināties, ka 
Jūsu darbinieku personas datu apstrāde atbilst Jūsu uzņēmumam piemērojamajiem datu 
aizsardzības tiesību aktiem. Mēs tādēļ aicinām Jūs veikt savu juridisko novērtējumu, lai 
nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. 

Ar sirsnīgiem sveicieniem 

Toyota Material Handling 

Lasāms kopā ar pievienotajiem pielikumiem – Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3. 

 

                                                           
3 Skatīt VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. 
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1. PIELIKUMS 
Datu apstrādes norādījumi 

Mērķi 
 
Lūdzu, norādiet visus mērķus, kādiem Datu 
apstrādātājs veiks personas datu apstrādi. 
 
 

Pakalpojums, ko nodrošina un pārvalda Datu 
apstrādātājs, ir autoparka vadības risinājums, 
kura mērķis ir palīdzēt Datu apstrādātājam 
palielināt produktivitāti, uzlabot drošību, 
aizsargāt vidi, kā arī samazināt ekspluatācijas 
izmaksas. Izmantojot telemātikas tehnoloģiju, 
Programmatūra savieno Datu pārziņa kravas 
autoparka datus. Datu pārzinis piekļūst 
informācijai, izmantojot tīmekļa portālu un 
mobilo lietotni. Turklāt Datu pārzinis izmanto 
personas datus šādiem nolūkiem: attiecīgo 
darbinieku, komandas vadītāja un sistēmas 
administratora identifikācija, pielaides līmeņa 
pārbaude vienam autokrāvējam, autokrāvēja 
pienācīgas pārbaudes nodrošināšana, 
satricinājumu skaita reģistrācija darba vides 
analīzei, apstākļu, kas saistīti ar lieliem 
satricinājumiem, reģistrācija un darba vides 
uzlabošana, laika, kurā operators ekspluatējis 
autokrāvēju, reģistrācija, komandu 
vadītājiem – informācijas apskates 
nodrošināšana, iespēja noteikt, kurš pēc šoka 
bloķēšanas atiestatījis autokrāvēju, kā arī 
pieeja informācijai, kurš komentāru lodziņā 
ierakstījis kvalitatīvus novērojumus, iespēja 
noteikt, kam ir piekļuve portālam, sistēmas 
administratoru, kuriem bijusi piekļuve 
portālam, reģistrācija. 

Datu subjektu kategorijas 
 
Lūdzu, norādiet Datu subjektu kategorijas, 
kuru personas datus apstrādās Datu 
apstrādātājs. 

Darbinieki: autokrāvēju operatori, komandu 
vadītāji un 
sistēmu administratori. 

Datu kategorijas 
 
Lūdzu, norādiet kādus personas datus 
apstrādās Datu apstrādātājs. 

Par autokrāvēju operatoriem: Datu pārziņa 
autokrāvēju datus veido autokrāvēja 
operatora vai operatora nosaukums, 
darbinieku identifikācijas, 
piekļuves/sertifikācijas līmeņa, kravas 
automobiļa ekspluatācijas dati, ietekme (šoka 
reģistrācija), komentāri, drošības pārbaudes, 
ekspluatācijas laiks (pieteikšanās, 
izrakstīšanās). 
 
Par autokrāvēju operatoru komandu 
vadītājiem: vārds, darbinieka ID, e-pasta 
adrese, pieteikšanās laiks, komentāri, 
atiestatīšanas informācija. 



6 (20) 

 
Par sistēmu administratoriem: vārds, e-pasta 
adrese, pieteikšanās laiks 
 

Apstrādes darbības 
 
Lūdzu, norādiet visas apstrādes darbības, 
kuras veiks Datu apstrādātājs. 

Vākšana, aprēķināšana, organizēšana, 
strukturēšana, uzglabāšana, atgūšana vai 
citādi, lai sniegtu pārskatus par apkopotajiem 
Datu pārziņa rīcībā esošajiem iekraušanas 
datiem, ņemot vērā autokrāvējam piešķirto 
līmeni, vietas, valsts un globālo līmeni. 
 

Apstrādes darbību veikšanas vieta 
 
Lūdzu, norādiet visas vietas, kurās Datu 
apstrādātājs veiks personas datu apstrādi. 

Stokholma, Zviedrija. 

Personas datu uzglabāšanas ilgums Lietotāji un lietotāju konti tiks dzēsti un 
personas dati tiks anonimizēti saprātīgā 
laikposmā, Datu pārzinim nosūtot paziņojumu 
Datu apstrādātājam, ka personas dati tiek 
dzēsti. 
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2. PIELIKUMS 

Drošības pasākumi 

Šis ir vispārīgs to tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu (aizsardzības pasākumu) 
apraksts, kādi tiek efektīvi izstrādāti un īstenoti, lai Datu apstrādātājs aizsargātu personas datus, 
izmantojot Datu apstrādātāja Informācijas drošības vadības sistēmu (ISMS), un ko piemēro Datu 
apstrādātājam un Datu apstrādātāja pārvaldītajiem apakšapstrādātājiem. Datu apstrādātāja 
Informācijas drošības vadības sistēma ir pielāgota ISO 27001 standartiem, kas ietver, bet ne tikai 
šādus drošības pasākumus, izmantojot izpildes panākšanu, riska novērtējumus un pārskatīšanu: 

• Izmantojot piekļuves kontroli, tiek īstenoti pasākumi, lai novērstu nepiederošu personu 
piekļuvi datu apstrādes sistēmām, ar kurām tiek apstrādāti personas dati. 

• Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka personām, kuras ir tiesīgas izmantot datu 
apstrādes sistēmu, ir piekļuve (piekļuves kontrole) tikai tiem datiem, kuriem tām ir piekļuves 
tiesības, un ka personas datus apstrādes laikā nevar lasīt, kopēt, izmainīt vai izņemt. 

• Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas datus nevar neatļauti lasīt, kopēt, 
izmainīt vai izņemt elektroniskās nosūtīšanas vai transportēšanas laikā (nosūtīšanas kontrole). 

• Izmantojot piekļuves kontroli, drošas izstrādes procedūras, pretļaunatūras 
nodrošinājumu, ierakstu pārskatīšanu un, kur iespējams, neaizsargātības pārbaudi, tiek īstenoti 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka ir iespējams novērtēt un noteikt, vai un kādā veidā personas dati ir 
ievadīti (ievadīšanas kontrole), modificēti vai izņemti no datu apstrādes sistēmām. 

• Apvienojot administratīvās un IT drošības pārbaudes, kas tiek piemērotas pakalpojumiem 
un infrastruktūrai, tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek aizsargāti pret 
nejaušu iznīcināšanu vai zudumu (pieejamības kontrole) un tie var tikt ātri atgūti. 

• Izmantojot drošu izstrādi un, ja iespējams, loģisku un fizisku nošķiršanu, tiek īstenoti 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka datus, kas vākti dažādiem mērķiem, var apstrādāt atsevišķi. 

• Attiecīgā gadījumā tiek īstenoti pasākumi (integrēta privātuma aizsardzība) šifrēšanas 
un/vai pseidonimizācijas tehnikas, dzēšanas un datu minimizācijas izmantošanai, kas var atšķirties 
atkarībā no prasībām un riskiem. 

• Izmantojot striktu apakšuzņēmēju pārvaldību, tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
tad, ja tiek pasūtīta personas datu apstrāde, dati tiek apstrādāti strikti saskaņā ar atbildīgās 
personas norādījumiem (darba kontrole). 
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3. PIELIKUMS 

Telemātikas apakšapstrāde 

 

 

Toyota Material Handling Europe AB, I_Site pakalpojuma sniedzējs. 

ACTIA Nordic AB: Datu apstrādes vienības (aparatūras un programmatūras) piegādātājs. 

CGI Sverige AB: Hostinga serveri, datubāzes un aktīvais direktorijs. 

Consat Telematics AB: Iekārtu vārtejas piegādātājs (programmatūra), ieskaitot palīdzības 
nodrošināšanu. 

iStone AB: Nodrošina lietotņu uzraudzību un palīdzību visos serveros un palīdzības dienesta 
funkcijas TMHE saistītā mārketinga un pārdošanas uzņēmumiem. 

Telenor Connexion AB: SIM kartes un telemātikas tīkla piegādātājs (datplūsma starp DHU un 
iekārtu vārteju). 
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TOYOTA MATERIAL HANDLING DATA PROCESSING 
AGREEMENT 

TOYOTA MATERIAL HANDLING DATU APSTRĀDES 
LĪGUMS 

entered into by and between 
 

ko noslēdz 

Customer (Buyer or Hirer/Lessee) - a company incorporated in 
Latvia,  

Hereinafter referred to as “Data Controller” or “Customer” 

and 

SIA „Toyota Material Handling Baltic”, a company incorporated 
in Latvia, with corporate identity number 40003572062, having its 
registered address at Laktas Street 12, LV-1013 Riga, Latvia 

Hereinafter referred to as “Data Processor” 

1. DEFINITIONS 

 

“Data Controller” means the legal entity 
which, under this data 
processor agreement, 
determines the purposes 
and means of the 
processing of personal 
data; 

 

“Data Processor” means the legal entity 
processing personal data 
on behalf of the data 
controller under this data 
processor agreement; 

 

The terms in this data processor agreement shall, 
unless otherwise stated herein, have the meaning 
ascribed to them according to applicable data 
protection law. “Applicable data protection law”, 
shall, for the purpose of this Data protection 
agreement, be deemed to include all legislation and 
regulations, decisions and opinions issued by relevant 
supervisory authorities, protecting personal data. 

 

 

2. EXHIBITS 

Appendix 1 Data processing instructions  

Appendix 2 Security Measures 

Appendix 3  List of Sub-processors 

In case of any inconsistency or conflict between the 
provisions of this main document and the Exhibits 
hereto, this main document shall prevail and take 
precedence, unless otherwise expressly set forth in 
this main document or the relevant Appendix. 

Klients (Pircējs vai Nomnieks), Latvijā reģistrēta 
sabiedrība, 

turpmāk tekstā – Datu pārzinis vai Klients, 

un 

SIA „Toyota Material Handling Baltic”, Latvijā reģistrēta 
sabiedrība ar reģistrācijas numuru 40003572062, juridiskā 
adrese: Laktas iela 12, LV-1013 Rīga, Latvija, 

turpmāk tekstā – Datu apstrādātājs. 

1. DEFINĪCIJAS 

 

Datu pārzinis ir juridiska 
persona/personas, 
kas šā personas 
datu apstrādes 
līguma ietvaros 
nosaka personas 
datu apstrādes 
nolūkus un 
līdzekļus; 

Datu apstrādātājs ir juridiska persona, 
kas Datu pārziņa 
vārdā apstrādā 
personas datus 
saskaņā ar šo 
personas datu 
apstrādes līgumu; 

Šajā datu apstrādes līgumā izmantotajiem 
terminiem, ja vien nav noteikts citādi, ir tiem 
saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības 
tiesību aktiem piešķirtā nozīme. Piemērojamie 
datu aizsardzības tiesību akti šajā datu 
aizsardzības līgumā ietver visus attiecīgos 
personas datu aizsardzības uzraudzības 
iestādes izdotos tiesību aktus un noteikumus, 
lēmumus un atzinumus.  

 

2. PIELIKUMI 

1. pielikums Datu apstrādes norādījumi  

2. pielikums Drošības pasākumi 

3. pielikums  Apakšapstrādātāju saraksts 

Ja pastāv neatbilstība vai pretruna starp šā 
pamatdokumenta un pielikumu nosacījumiem, šis 
pamatdokuments ir noteicošais un prevalē, ja 
vien šajā pamatdokumentā vai attiecīgajā 
pielikumā nav skaidri noteikts citādi. 
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3. PROCESSING OF PERSONAL DATA 

3.1 For processing of personal data under the Agreement 
entered into by and between Customer and Toyota 
Material Handling Baltic SIA and where affiliates of 
Customer are to be considered as Data Controller and 
Toyota Material Handling Baltic SIA as Data Processor 
Customer shall enter into this DPA on behalf of its 
affiliates. The respective Customer entity shall be 
responsible for and decide the purpose and means of 
the processing of personal data, as detailed in 
Appendix 1. 

3.2 Data Processor undertakes to process personal data 
on Data Controller’s behalf for the purpose of providing 
the I-Site Services. under the Agreement. I-Site 
Services shall have the meaning as defined in the 
Agreement. 

 

3.3 Data Processor undertakes to only process personal 
data in accordance with documented and 
communicated instructions from the Data Controller. 
The Data Controller’s initial instructions to the Data 
Processor regarding the subject-matter and duration of 
the processing, the nature and purpose of the 
processing, the type of personal data and categories of 
data subjects are set forth in this data processor 
agreement and in Appendix 1 as well as in the relevant 
sections in the Agreement. 

3.4 The Data Controller confirms that, except for any 
written instruction provided in specific cases according 
to clause 3.5, the obligations of Data Processor set out 
in this data processor agreement, including the 
Appendices, constitutes the full and complete 
instructions to be carried out by Data Processor. Any 
changes to the Data Controller’s instructions shall be 
negotiated separately (considering the costs 
associated with such additional instruction and the 
technical and actual feasibility to implement such 
additional instruction) and, to be valid, documented in 
writing and duly signed by both parties. 

 

3.5 The Data Processor shall, to the extent required under 
applicable data protection laws in accordance with the 
Data Controller’s written and communicated 
instructions in each case, assist the Data Controller in 
fulfilling its legal obligations under such laws. The Data 
Processor shall be obliged to provide such assistance 
only insofar that the Data Controller's obligation cannot 
be met by the Data Controller through other means.  

 
 

3.6 The Data Processor shall immediately inform the Data 
Controller if, in its opinion, an instruction provided 
under this data processor agreement infringes 
applicable data protection laws.  
 

3. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

3.1 Personas datu apstrādei saskaņā ar Līgumu, kas 
noslēgts starp Klientu un Toyota Material 
Handling Baltic SIA un kurā ar Klientu saistītās 
sabiedrības uzskata par Datu pārzini un Toyota 
Material Handling Baltic SIA – par Datu 
apstrādātāju, Klients noslēdz šo datu apstrādes 
līgumu ar to saistīto sabiedrību vārdā. Attiecīgā 
Klienta struktūrvienība ir atbildīga un lemj par 
personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem 
saskaņā ar 1. pielikumā aprakstīto. 

3.2 Datu apstrādātājs apņemas apstrādāt personas 
datus Datu pārziņa vārdā, lai nodrošinātu I-Site 
Pakalpojumus saskaņā ar Līgumu. I-Site 
Pakalpojumiem ir Līgumā noteiktā nozīme. 

 

3.3 Datu apstrādātājs apņemas apstrādāt personas 
datus tikai saskaņā ar Datu pārziņa periodiski 
sniegtiem dokumentētiem norādījumiem. Datu 
pārziņa sākotnējie norādījumi Datu 
apstrādātājam par apstrādes priekšmetu un 
ilgumu, apstrādes raksturu un mērķi, personas 
datu veidu un datu subjektu kategorijām ir 
noteiktas šajā datu apstrādes līgumā un tā 
1. pielikumā, kā arī attiecīgajās Līguma sadaļās. 

3.4 Datu pārzinis apstiprina, ka, izņemot rakstveida 
norādījumus, kas konkrētos gadījumos ir sniegti 
saskaņā ar 3.5. punktu, šajā datu apstrādes 
līgumā, ieskaitot tā pielikumus, noteiktie Datu 
apstrādātāja pienākumi veido pilnīgus un galīgus 
norādījumus, kas Datu apstrādātājam ir jāievēro. 
Jebkuras izmaiņas Datu pārziņa norādījumos tiek 
atsevišķi atrunātas (ņemot vērā izmaksas, kas 
saistītas ar šādu papildu norādījumu izpildi, kā arī 
tehniskās un faktiskās iespējas īstenot šādus 
papildu norādījumus), un tās ir spēkā tikai 
rakstveidā dokumentētas un abpusēji pienācīgi 
parakstītas. 

 

3.5 Datu apstrādātājs, ciktāl tas nepieciešams 
saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības 
likumiem, atbilstīgi Datu pārziņa rakstveida un 
paziņotajiem norādījumiem katrā atsevišķā 
gadījumā palīdz Datu pārzinim pildīt tā šādos 
tiesību aktos noteiktās juridiskās saistības. Datu 
apstrādātājam ir pienākums sniegt šādu 
palīdzību tikai tiktāl, ciktāl Datu pārzinis nevar 
izpildīt savus pienākumus, izmantojot citus 
līdzekļus.  

3.6 Datu apstrādātājs nekavējoties informē Datu 
pārzini, ja, pēc viņa domām, norādījums, kas 
sniegts saskaņā ar šo datu apstrādes līgumu, 
pārkāpj piemērojamos datu aizsardzības tiesību 
aktus.  
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3.7 If data subjects, competent authorities or any other 
third parties request information from Data Processor 
regarding the processing of personal data on behalf of 
Data Controller, Data Processor shall refer such 
request to the Data Controller. Data Processor may not 
and is also not obliged to in any way act on behalf of or 
as a representative of the Data Controller and may not, 
without prior instructions or consent from the Data 
Controller, transfer or in any other way disclose 
personal data or any other information relating to the 
processing of personal data to any third party. Consent 
for transfer and/or disclosure has been given for sub-
processors engaged in accordance with this data 
processor agreement. If transfer or disclosure is 
required or permitted by applicable law, no consent is 
required. In the event Data Processor, according to 
applicable laws and regulations, is required to disclose 
personal data that Data Processor processes on behalf 
of the Data Controller, Data Processor shall be obliged 
to inform the Data Controller thereof immediately, to 
the extent permitted by applicable law.  

 

 

 

4. SUB-PROCESSORS 

4.1 The Data Processor may engage sub-processors 
inside and outside of the European Economic Area 
(EEA) and may transfer personal data outside of the 
EEA subject to prior written consent from the Data 
Controller, which shall not be unreasonably withheld or 
delayed. The Data Processor shall ensure that a sub-
processor are bound by an agreement that requires it 
to comply with substantially the same data processing 
obligations to those contained in this data processor 
agreement (considering the scope of data processing 
by the respective sub-processor). The Data Processor 
approves the sub-processors identified in Appendix 3. 

 

 

4.2 The Data Processor may remove, replace or appoint 
suitable and reliable further sub-processors at its own 
discretion in accordance with this clause 4.2: 

(i) The Data Processor will notify the Data 
Controller in advance of any changes to the 
list of sub-processors as referenced under 
clause 4.1. If the Data Controller does not 
object in accordance with clause 4.2 (ii) 
within thirty days after receipt of the Data 
Processor's notice, the further sub-
processor(s) shall be deemed accepted. 

 
 
 
 

3.7 Ja datu subjekti, kompetentās iestādes vai 
jebkuras citas trešās personas pieprasa no Datu 
apstrādātāja informāciju attiecībā uz Datu pārziņa 
vārdā veiktu personas datu apstrādi, Datu 
apstrādātājs nodod šādu pieprasījumu Datu 
pārzinim. Datu apstrādātājs nedrīkst un viņam 
nav pienākuma nekādā veidā rīkoties Datu 
pārziņa vārdā vai kā tā pārstāvim, un viņš 
nedrīkst bez iepriekšēja Datu pārziņa norādījuma 
nodot vai jebkādā citā veidā izpaust trešām 
personām personas datus vai jebkuru citu 
informāciju, kas attiecas uz personas datu 
apstrādi. Piekrišana datu nodošanai un/vai 
izpaušanai ir sniegta apakšapstrādātājiem, kuri ir 
piesaistīti saskaņā ar šo datu apstrādes līgumu. 
Ja nodošana vai izpaušana ir vajadzīga vai 
atļauta saskaņā ar piemērojamiem tiesību 
aktiem, piekrišana nav nepieciešama. Ja 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Datu 
apstrādātājam ir pienākums izpaust personas 
datus, ko Datu apstrādātājs apstrādā Datu 
pārziņa vārdā, Datu apstrādātājam ir pienākums 
par to nekavējoties informēt Datu pārzini un 
pieprasīt ievērot konfidencialitāti saistībā ar 
pieprasītās informācijas atklāšanu, ciktāl to 
pieļauj piemērojamie tiesību akti.  

4. APAKŠAPSTRĀDĀTĀJI 

4.1 Datu apstrādātājs var piesaistīt 
apakšapstrādātājus Eiropas Ekonomikas zonā 
(EEZ) un ārpus tās, un tas var pārsūtīt personas 
datus uz valstīm ārpus EEZ, ja ir saņemta Datu 
pārziņa iepriekšēja rakstveida piekrišana, ko 
nedrīkst nepamatoti noraidīt vai aizkavēt. Datu 
apstrādātājs nodrošina, ka līgums, ar kuru 
pieprasa nodrošināt atbilstību pēc būtības tādiem 
pašiem datu apstrādes pienākumiem, kā tie, kas 
ietverti šajā datu apstrādes līgumā, ir saistošs 
apakšapstrādātājiem (ņemot vērā datu apstrādes 
apjomu, ko veic attiecīgais apakšapstrādātājs). 
Datu apstrādātājs apstiprina 3. pielikumā 
norādītos apakšapstrādātājus. 

 

4.2 Saskaņā ar šo 4.2. punktu Datu apstrādātājs var 
pēc saviem ieskatiem noņemt, aizstāt vai iecelt 
citus piemērotus un uzticamus 
apakšapstrādātājus: 

(i) Datu apstrādātājs iepriekš informē 
Datu pārzini par jebkādām izmaiņām 
apakšapstrādātāju sarakstā, kas 
minēts 4.1. punktā. Ja saskaņā ar 
4.2. punkta ii) apakšpunktu Datu 
pārzinis trīsdesmit dienu laikā pēc Datu 
apstrādātāja paziņojuma saņemšanas 
neceļ iebildumus, turpmāko(-s) 
apakšapstrādātāju(-s) uzskata par 
apstiprinātu(-iem). 
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(ii) If the Data Controller has a legitimate reason 
to object to a further sub-processor the Data 
Controller shall notify the Data Processor 
thereof in writing within thirty days after 
receipt of the Data Processor's notice. If the 
Data Controller objects to the use of the 
further sub-processor, the Data Processor 
shall have the right to cure the objection 
through one of the following options (to be 
selected at the Data Processor's sole 
discretion): (A) the Data Processor will 
cancel its plans to use the further sub-
processor with regard to the Data 
Controller's personal data; or (B) the Data 
Processor will take the corrective steps 
requested by the Data Controller in its 
objection (which remove the Data 
Controller's objection) and proceed to use 
the further sub-processor with regard to the 
Data Controller's personal data; or (C) the 
Data Processor may cease to provide 
(temporarily or permanently) the particular 
aspect of the service that would involve the 
use of such further sub-processor with 
regard to the Data Controller's personal 
data. If none of the above options are 
reasonably available and the objection has 
not been cured within thirty days after the 
Data Processor's receipt of the Data 
Controller's objection, either Party may 
terminate the affected service with 
reasonable prior written notice. 

 
 
 
 
 
4.3 In case any sub-processor is located outside the 

EU/EEA in a country that is not recognized as providing 
an adequate level of data protection, the Data 
Processor will take steps to address the requirement of 
an adequate level of data protection by the sub-
processor at hand (such measures may include – inter 
alia and as applicable – the use of data processing 
agreements based on EU Model Clauses (whereas the 
Data Controller authorizes the Data Processor to enter 
into such EU Model Contract based data transfer 
agreements on the Data Controller’s behalf), transfer 
to sub-processors which are self-certified under the 
EU-U.S. Privacy Shield or a similar program). 

4.4  

4.5 Data Processor remains liable to the Data Controller 
for the performance of a sub-processors obligations. 

5. INFORMATION SECURITY AND CONFIDENTIALITY 

5.1 The Data Processor shall be obliged to take technical 
and organizational measures to protect the personal 

(ii) Ja Datu pārzinim ir likumīgs iemesls 
iebilst pret kādu no turpmāk ieceltajiem 
apakšapstrādātājiem, Datu pārzinis par 
to rakstveidā informē Datu 
apstrādātāju trīsdesmit dienu laikā pēc 
Datu apstrādātāja paziņojuma 
saņemšanas. Ja Datu pārzinis apstrīd 
kāda no turpmāk ieceltajiem 
apakšapstrādātājiem izmantošanu, 
Datu apstrādātājs ir tiesīgs novērst 
iebildumu, izmantojot kādu no turpmāk 
norādītajām iespējām (ko Datu 
apstrādātājs izvēlas pēc saviem 
ieskatiem): (A) Datu apstrādātājs atceļ 
savus plānus izmantot papildu 
apakšapstrādātāju Datu pārziņa 
personas datu apstrādei; vai (B) Datu 
apstrādātājs veic Datu pārziņa 
pieprasīto koriģējošo darbību (ar kuru 
novērš Datu pārziņa iebildumus) un 
turpina izmantot papildu 
apakšapstrādātāju Datu pārziņa 
personas datu apstrādei; vai (C) Datu 
apstrādātājs var pārtraukt (īslaicīgi vai 
pastāvīgi) nodrošināt konkrēto 
pakalpojuma aspektu, kas saistīts ar 
šāda papildu apakšapstrādātāja 
izmantošanu Datu pārziņa personas 
datu apstrādei. Ja neviena no iepriekš 
minētajām iespējām nav pamatoti 
pieejama un iebildums nav ticis 
novērsts trīsdesmit dienu laikā pēc 
tam, kad Datu apstrādātājs ir saņēmis 
Datu pārziņa iebildumu, jebkura no 
Pusēm var izbeigt attiecīgo 
pakalpojumu, sniedzot pamatotu, 
iepriekšēju rakstveida paziņojumu. 

4.3 Ja kāds apakšapstrādātājs atrodas valstī, kas ir 
ārpus ES/EEZ un kas nav atzīta par atbilstoša 
datu aizsardzības līmeņa nodrošinātāju, Datu 
apstrādātājs veiks pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstošu datu aizsardzības līmeni (šādi 
pasākumi var būt, cita starpā un attiecīgā 
gadījumā, ES parauga klauzulās balstītu datu 
apstrādes līgumu izmantošana (tā kā Datu 
pārzinis pilnvaro Datu apstrādātāju slēgt šādus 
ES parauglīgumos balstītus datu apstrādes 
līgumus Datu pārziņa vārdā), pāriešana uz 
apakšpārstrādātājiem, kuri ir sertificēti saskaņā ar 
ES un ASV privātuma vairogu vai līdzīgu 
programmu). 

4.4 Datu apstrādātājs pilnībā atbild Datu pārzinim par 
apakšapstrādātāju saistību izpildi. 

5. INFORMĀCIJAS DROŠĪBA UN 
KONFIDENCIALITĀTE 

5.1 Datu apstrādātājam ir pienākums veikt tādus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai 
aizsargātu saskaņā ar 2. pielikumu apstrādātos 
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data which is processed in accordance with Appendix 
2 which the parties deem appropriate considering: 

(i) the existing technical possibilities; 

(ii) the costs for carrying out the measures; 

(iii) the particular risks associated with the 
processing of personal data; and 

(iv) the sensitivity of the personal data which is 
processed. 

The Data Processor may amend the technical and 
organizational measures provided that the amended 
technical and organizational security measures are not 
less protective as those set out in Appendix 2. 

 
5.2 Data Processor shall notify the Data Controller of any 

accidental or unauthorized access to the personal data 
processed on behalf of the Data Controller or any other 
security incidents (i.e., personal data breach as in the 
meaning of Art. 33-34 of the EU General Data 
Protection Regulation) involving personal data 
processed on behalf of the Data Controller without 
undue delay upon becoming aware of such incidents. 
The notification shall to the extent the information is 
available to the Data Processor: 

 

(i) describe the nature of the personal data 
breach including where possible, the 
categories and approximate number of data 
subjects concerned and the categories and 
approximate number of personal data 
records concerned; 

 

(ii) communicate the name and contact details 
of the data  protection officer or other contact 
point where more information can be 
obtained; 

(iii) describe the likely consequences of the 
personal data breach; 

(iv) describe the measures taken or proposed to 
be taken by the controller to address the 
personal data breach, including, where 
appropriate, measures to mitigate its 
possible adverse effects; 

 
(v) include any other information available to the 

Data Processor which the Data Controller is 
required to notify to the data protection 
authorities and/or the data subjects. 

The Data Processor will furthermore provide the 
reasonable assistance requested by the Data 
Controller in order to investigate the security breach. 

personas datus, kādus puses uzskata par 
piemērotiem, ņemot vērā: 

(i) esošās tehniskās iespējas; 

(ii) pasākumu veikšanas izmaksas; 

(iii) konkrētos ar personas datu apstrādi 
saistītos riskus; un 

(iv) apstrādāto personas datu sensitivitāti. 

Datu apstrādātājs var grozīt tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus ar nosacījumu, ka 
grozītie tehniskie un organizatoriskie drošības 
pasākumi nodrošina ne mazāku aizsardzības 
līmeni nekā 2. pielikumā norādītie. 

5.2 Datu apstrādātājs informē Datu pārzini par 
jebkādu nejaušu vai neatļautu piekļuvi personas 
datiem, kas apstrādāti Datu pārziņa vārdā, vai 
jebkādiem citiem drošības incidentiem (t. i., 
personas datu pārkāpumiem ES Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 33.–34. panta izpratnē), 
kuros iesaistīti Datu pārziņa vārdā apstrādātie 
personas dati, nekavējoties, tiklīdz tas uzzina par 
šādu incidentu esamību. Paziņojumā, ciktāl 
informācija ir pieejama Datu apstrādātājam, 
vismaz: 

(i) apraksta personas datu aizsardzības 
pārkāpuma raksturu, tostarp, ja 
iespējams, attiecīgo datu subjektu 
kategorijas un aptuveno skaitu un 
attiecīgo personas datu ierakstu 
kategorijas un aptuveno skaitu; 

(ii) paziņo datu aizsardzības speciālista 
vārdu un uzvārdu un 
kontaktinformāciju vai norāda citu 
kontaktpunktu, kur var iegūt papildu 
informāciju; 

(iii) apraksta personas datu aizsardzības 
pārkāpuma iespējamās sekas; 

(iv) apraksta pasākumus, ko pārzinis veicis 
vai ierosinājis veikt, lai novērstu 
personas datu aizsardzības 
pārkāpumu, tostarp attiecīgā 
gadījumā – pasākumus, lai mazinātu tā 
iespējamās nelabvēlīgās sekas; 

(v) ietver jebkuru citu Datu apstrādātāja 
rīcībā esošo informāciju, kas Datu 
pārzinim jāpaziņo datu aizsardzības 
iestādēm un/vai datu subjektiem. 

Turklāt Datu apstrādātājs sniegs pamatoti 
sagaidāmu palīdzību, kādu Datu pārzinis ir 
pieprasījis, lai izmeklētu drošības pārkāpumu. 
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5.3 The Data Processor shall be obliged to ensure that only 
such staff has access to personal data processed on 
behalf of the Data Controller that requires access in 
order to fulfil the Data Processor’s obligations in 
accordance with this data processor agreement. The 
Data Processor shall ensure such staff is bound by a 
confidentiality obligation. 

 

5.4 The duties of confidentiality set forth in this section 5 
shall survive the expiry or termination of the data 
processor agreement. 

6. AUDIT RIGHTS 

6.1 Upon Data Controller’s written request, Data Processor 
may, at its own discretion, in order to fulfil the audit 
requirements according to applicable data protection 
law, choose to provide Data Controller with the most 
recent certifications and/or audit report(s) concerning 
the security measures for the services or environment 
used to provide the services. Data Processor will 
reasonably cooperate with Data Controller by providing 
available additional information to help Data Controller 
better understand such security measures. To the 
extent it is not possible to otherwise satisfy an audit 
obligation mandated by applicable law, Data Controller 
(by itself or another auditor bound by a confidentiality 
obligation and not being a competitor of the Data 
Processor) may conduct an onsite audit of the facilities 
used to provide the services, and only in a manner that 
causes minimal disruption to the Data Processor’s 
business and in accordance with Data Processor's 
security policies to reduce any risk to Data Processor's 
other customers. Unless mandated by law, no audits 
are allowed for security and compliance reasons.  

 

 

 

6.2 Audits as described in clause 6.1 shall be conducted at 
Data Controller’s expense and may be conducted 
during the term of this data processor agreement, 
subject to the following terms and conditions: 

(i) the audits shall not include access to any 
systems, data or information relating to other 
customers of the Data Processor; 

(ii) the Data Controller’s audit shall be restricted 
to such information, material and data which 
are relevant and connected to the Data 
Processor’s processing of personal data on 
behalf of Data Controller under this data 
processor agreement; and 

(iii) audits shall not exceed three (3) business 
days in duration unless the parties otherwise 
agree in writing in advance or specific 

5.3 Datu apstrādātājam ir pienākums nodrošināt, ka 
personas datiem, kas tiek apstrādāti Datu pārziņa 
vārdā, ir piekļuve tādam personālam, kuram ir 
nepieciešamā piekļuve, lai pildītu Datu 
apstrādātāja pienākumus saskaņā ar šo datu 
apstrādes līgumu. Datu apstrādātājs nodrošina, 
ka šiem darbiniekiem ir saistošs 
konfidencialitātes pienākums. 

 

5.4 Šajā 5. sadaļā noteiktais konfidencialitātes 
pienākums paliek spēkā pēc datu apstrādes 
līguma termiņa izbeigšanās vai līguma 
izbeigšanas. 

6. AUDITA VEIKŠANAS TIESĪBAS 

6.1 Pēc Datu pārziņa rakstveida pieprasījuma Datu 
apstrādātājs pēc saviem ieskatiem, lai izpildītu 
audita prasības saskaņā ar piemērojamiem datu 
aizsardzības tiesību aktiem, var izvēlēties sniegt 
Datu pārzinim jaunāko apliecinājumu un/vai 
audita ziņojumu(-s) par pakalpojumu un 
pakalpojumu sniegšanai izmantotās vides 
drošības pasākumiem. Datu apstrādātājs 
sadarbosies ar Datu pārzini, ciktāl tas pamatoti 
sagaidāms, nodrošinot pieejamo papildu 
informāciju, lai palīdzētu Datu apstrādātājam 
labāk saprast šādus drošības pasākumus. Ciktāl 
citādi nav iespējams izpildīt piemērojamajos 
tiesību aktos noteikto audita pienākumu, Datu 
pārzinis (pats vai cits auditors, kuram ir 
pienākums ievērot konfidencialitāti un kurš nav 
Datu apstrādātāja konkurents) var veikt 
pakalpojumu sniegšanai izmantoto iekārtu 
pārbaudi uz vietas, bet tikai tādā veidā, kas pēc 
iespējas mazāk traucē Datu apstrādātāja 
uzņēmējdarbību, un saskaņā ar Datu 
apstrādātāja drošības politiku, lai mazinātu 
jebkādu risku citiem Datu apstrādātāja klientiem. 
Ja vien tas nav pieprasīts tiesību aktos, nav 
atļauts veikt auditu drošības vai atbilstības 
nolūkā.  

6.2 6.1. punktā aprakstītos auditus veic par Datu 
pārziņa līdzekļiem, un tos var veikt šā datu 
apstrādes līguma darbības laikā, ievērojot šādus 
noteikumus: 

(i) auditi neietver piekļuvi sistēmām, 
datiem vai informācijai, kas attiecas uz 
citiem Datu apstrādātāja klientiem; 

(ii) Datu pārziņa audits ir ierobežots ar 
tādu informāciju, materiāliem un 
datiem, kas ir būtiski un saistīti ar Datu 
apstrādātāja veiktu personas datu 
apstrādi Datu pārziņa vārdā saskaņā ar 
šo datu apstrādes līgumu; un 

(iii) auditu ilgums nepārsniedz trīs (3) 
darbadienas, ja puses iepriekš nav 
rakstveidā vienojušās par citu termiņu 
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circumstances calls for a longer audit (for 
example if Data Controller has reason to 
believe that a security breach has occurred 
or may occur). 

7. TERM 

The provisions in this data processor agreement shall 
apply during such time that Data Processor processes 
personal data in respect of which the Data Controller is 
the data controller. 

8. MEASURES UPON COMPLETION OF 
PROCESSING OF PERSONAL DATA 

8.1 Upon expiry of this data processor agreement, the 
Data Processor shall, at the choice of the Data 
Controller as communicated to the Data Processor, 
delete or return the data, including any copies thereof. 
The Data Processor shall be obliged in accordance 
with sentence 1 only insofar that the Data Controller 
cannot retrieve and delete the concerned personal 
data by itself.  

8.2 Upon request by the Data Controller, Data Processor 
shall provide a written notice of the measures taken 
regarding the aforementioned data upon the 
completion of the processing. 

 

8.3 Clause 8.1. and 8.2 do not apply to the extent Data 
Processor is obliged to retain data under applicable law 
or for documentation purposes. In case of technical 
impossibility to delete or destroy data processed in 
electronic form, the Data Processor shall take 
reasonable steps to make said data not accessible, 
non-retrievable and non-modifiable and any unjustified 
processing shall be prohibited. 

9. COMPENSATION AND LIABILITY AND 
INDEMNIFICATION 

9.1 In case of revisions of applicable law, rulings or 
guidances from data protection authorities that were 
not known at the time of this data processing 
agreement, and such revisions, guidances or rulings 
cause additional costs to the Data Processor, the Data 
Processor may request negotiation for compensation 
in order to cover such costs. The foregoing right to 
negotiation for cost compensation shall also apply in 
case the Data Controller requires additional or different 
security measures than those in Appendix 2. 

9.2 Taking into account the scope and value of the Data 
Processor’s commitment under the Agreement, the 
Data Processor’s liability for non-compliance with this 
data processor agreement shall be limited to the fees 
paid to the Data Controller under the Agreement during 
the twelve month period prior to the events that gave 
rise to the applicable claim.  

9.3 The Data Controller will defend, indemnify, and hold 
harmless the Data Processor and the officers, 
directors, employees, successors, and agents of the 

vai ja īpaši apstākļi prasa veikt ilgāku 
auditu (piemēram, ja Datu pārzinim ir 
pamats uzskatīt, ka ir noticis vai var 
notikt drošības pārkāpums). 

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

Šā datu apstrādes līguma noteikumi piemērojami 
laikā, kamēr Datu apstrādātājs apstrādā 
personas datus, attiecībā uz kuriem Datu pārzinis 
ir datu pārzinis. 

8. PASĀKUMI, PABEIDZOT PERSONAS DATU 
APSTRĀDI 

8.1 Izbeidzoties šim datu apstrādes līguma darbības 
termiņam, Datu apstrādātājam pēc Datu pārziņa 
izvēles, par ko Datu apstrādātājs ir informēts, ir 
jāizdzēš vai jāatdod atpakaļ visi dati, tostarp 
jebkuras to kopijas. Datu apstrādātājam ir 
pienākums izpildīt 1. teikumā paredzēto tikai 
tiktāl, ciktāl Datu pārzinis pats nevar atgūt un 
izdzēst attiecīgos personas datus.  

8.2 Pēc Datu pārziņa pieprasījuma Datu 
apstrādātājam ir jāiesniedz rakstveida 
paziņojums par pasākumiem, kas veikti attiecībā 
uz minētajiem datiem pēc to apstrādes 
pabeigšanas. 

8.3 8.1. un 8.2. punktu nepiemēro, ciktāl Datu 
apstrādātājam ir pienākums saglabāt datus 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai 
dokumentācijas nolūkiem. Ja tehniski nav 
iespējams izdzēst vai iznīcināt elektroniski 
apstrādātus datus, Datu apstrādātājs veic 
pamatotus pasākumus, lai minētajiem datiem 
nevarētu piekļūt, tos nevarētu atgūt un modificēt, 
un jebkāda nepamatota to apstrāde ir aizliegta. 

9. KOMPENSĀCIJA, ATBILDĪBA UN ATLĪDZĪBA 

9.1 Ja tiek pārskatīti piemērojamie tiesību akti, 
nolēmumi vai norādes no datu aizsardzības 
iestādēm, kas nav zināmas šā datu apstrādes 
līguma laikā, un šādas pārskatīšanas, vadlīnijas 
vai nolēmumi rada Datu apstrādātājam papildu 
izmaksas, Datu apstrādātājs var pieprasīt atrunāt 
kompensāciju šādu izmaksu segšanai. Iepriekš 
minētās tiesības uz izmaksu kompensācijas 
pārrunām piemēro arī tad, ja Datu pārzinim ir 
vajadzīgi papildu vai citi drošības pasākumi, nekā 
norādīts 2. pielikumā. 

9.2 Ņemot vērā Datu apstrādātāju saistību apjomu un 
vērtību saskaņā ar Līgumu, Datu apstrādātāja 
atbildību par šā datu apstrādes līguma 
neievērošanu ierobežo līdz maksām, kas 
saskaņā ar Līgumu jāmaksā Datu pārzinim 
12 mēnešu periodā pirms notikumiem, kas ir 
attiecīgā prasījuma pamatā.  

9.3 Datu pārzinis aizstāvēs, atlīdzinās un aizsargās 
Datu apstrādātāju un Datu apstrādātāja 
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Data Processor from all claims, damages, liabilities, 
assessments, losses, costs, administrative fines and 
other expenses (including, without limitation, 
reasonable attorneys' fees and legal expenses) arising 
out of or resulting from any claim, allegation, demand, 
suit, action, order or any other proceeding by a third 
party (including supervisory authorities) that arises out 
of or relates to the violation of the Data Controller's 
obligations under this data processing agreement 
and/or applicable data protection law. 

 

 

 

10. ENTIRE AGREEMENT, ETC. 

10.1 With regard to the subject matter hereof, this data 
processor agreement shall supersede any prior 
agreements, arrangements and understandings 
between the Parties and constitute the entire 
agreement between the Parties with respect to the data 
protection obligations of the parties.  

10.2 The Parties agree that the bundling of the Data 
Controllers (Customer and Customer affiliates) as Data 
Controllers and the Data Processor within this single 
DPA is only undertaken for efficiency purposes (i.e., to 
avoid a multitude of different contract documents) and 
(i) shall result in legally separate DPAs between the 
respective Data Controller and the Data Processor. 

 

 
 

This data processor agreement comes into force when the 
Customer has signed any such agreement with Toyota Material 
Handling Baltic SIA, where a reference to the terms and 
conditions of this Toyota Material Handling Baltic Data Processing 
Agreement and a link to their location in world wide web is 
included. 
 
. 

amatpersonas, direktorus, darbiniekus, tiesību 
pārņēmējus un pārstāvjus no jebkādām 
prasībām, kaitējuma, saistībām, novērtējumiem, 
zaudējumiem, izmaksām, administratīvajiem 
naudas sodiem un citiem izdevumiem (tostarp, 
bez ierobežojuma, pamatotiem advokātu 
honorāriem un juridiskajiem izdevumiem), kas 
izriet no kādas trešās personas (tostarp 
uzraudzības iestāžu) prasības, apgalvojuma, 
prasījuma, prāvas, tiesas procesa, rīkojuma vai 
jebkuras citas prasības, kas izriet no vai saistītas 
ar Datu pārziņa pienākumu pārkāpumu saskaņā 
ar šo datu apstrādes līgumu un/vai 
piemērojamiem datu aizsardzības likumiem. 

 

10. PILNĪGA VIENOŠANĀS UN CITI NOSACĪJUMI 

10.1 Šajā sakarā šis datu apstrādes līgums aizstāj 
jebkādus iepriekšējus līgumus, vienošanās un 
norunas starp Pusēm un veido pilnīgu Pušu 
vienošanos attiecībā uz Pušu datu aizsardzības 
pienākumiem.  

10.2 Puses vienojas, ka Datu pārziņu (Klientu un 
Klientu saistīto sabiedrību) apvienošana kā Datu 
pārziņus un Datu apstrādātāju šajā vienotajā datu 
apstrādes līgumā tiek veikta tikai efektivitātes 
nolūkos (t. i., lai izvairītos no daudziem dažādiem 
līguma dokumentiem) un (i) līdz ar to tiks iegūti 
juridiski atsevišķi datu apstrādes līgumi starp 
attiecīgo Datu pārzini un Datu apstrādātāju. 

 

 
Šis datu apstrādes līgums stājas spēkā tad, kad Klients ir 
parakstījis jebkādu līgumu ar Toyota Material Handling Baltic 
SIA, kurā ir iekļauta atsauce uz Toyota Material Handling 
Baltic Datu apstrādes līguma noteikumiem un norāde uz šo 
noteikumu atrašanās vietu interneta vietnē. 
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APPENDIX 1 
 

1. PIELIKUMS 

Data processing instructions Datu apstrādes norādījumi 
Purposes The Service, provided by and 

managed by the Data Processor, is a 
fleet management solution which aims 
at helping the Data Controller to 
increase productivity, improve safety, 
protect the environment and reduce 
operational costs. The Software 
connects the Data Controller’s truck 
fleet data using telematics technology. 
The Data Controller has access to the 
information via a web portal and a 
mobile application. Furthermore, The 
Data Controller uses the personal 
data to: identify the relevant 
employee, team manager and system 
administrator, to verify the level of 
authorization per forklift truck, to 
ensure the forklift truck has been 
properly checked, to register the 
amount of shocks to analyse the work 
environment, to register 
circumstances surrounding high 
shocks and to improve the work 
environment, to register the time 
during which the operator operated 
the truck, to allow team managers to 
view the information, to monitor who 
reset a truck after a shock-lockout as 
well as who made the qualitative 
observations in the comments box, to 
monitor who had access to the portal, 
to register which system 
administrators had access to the 
portal. 

 

Mērķi Pakalpojums, ko nodrošina un 
pārvalda Datu apstrādātājs, ir 
autoparka vadības risinājums, 
kura mērķis ir palīdzēt Datu 
apstrādātājam palielināt 
produktivitāti, uzlabot drošību, 
aizsargāt vidi, kā arī samazināt 
ekspluatācijas izmaksas. 
Izmantojot telemātikas 
tehnoloģiju, Programmatūra 
savieno Datu pārziņa kravas 
autoparka datus. Datu pārzinis 
piekļūst informācijai, izmantojot 
tīmekļa portālu un mobilo lietotni. 
Turklāt Datu pārzinis izmanto 
personas datus šādiem nolūkiem: 
attiecīgo darbinieku, komandas 
vadītāja un sistēmas 
administratora identifikācija, 
pielaides līmeņa pārbaude 
vienam autokrāvējam, 
autokrāvēja pienācīgas 
pārbaudes nodrošināšana, 
satricinājumu skaita reģistrācija 
darba vides analīzei, apstākļu, 
kas saistīti ar lieliem 
satricinājumiem, reģistrācija un 
darba vides uzlabošana, laika, 
kurā operators ekspluatējis 
autokrāvēju, reģistrācija, 
komandu vadītājiem informācijas 
apskates nodrošināšana, 
uzraudzība, kurš pēc šoka 
bloķēšanas atiestatījis 
autokrāvēju, kā arī to, kurš 
komentāru lodziņā ierakstījis 
kvalitatīvus novērojumus, 
uzraudzība, kam ir piekļuve 
portālam, sistēmas 
administratoru, kuriem bijusi 
piekļuve portālam, reģistrācija. 

 

Please specify all 
purposes for which the 
personal data will be 
processed by Data 
Processor.  

 

Lūdzu, norādiet visus 
mērķus, kādiem Datu 
apstrādātājs veiks 
personas datu 
apstrādi.  

 

Categories of Data 
Subjects 

Employees: Forklift truck operators, 
team managers and system 
administrators. 

Datu subjektu 
kategorijas 

Darbinieki: autokrāvēju operatori, 
komandu vadītāji un sistēmu 
administratori. Please specify the 

categories of Data 
Subjects whose 
personal data will be 
Processed by Data 
Processor. 

 

Lūdzu, norādiet Datu 
subjektu kategorijas, 
kuru personas datus 
apstrādās Datu 
apstrādātājs. 

 

Categories of data Regarding Forklift truck operators: 
Data Controller forklift truck fleet data 
consists of name of truck operator or 
operator alias, Employee ID, level of 
authorisation / certification, truck 
operating data, impacts (shock 
registration), comments, safety 

Datu kategorijas Par autokrāvēju operatoriem: 
Datu pārziņa autokrāvēju datus 
veido autokrāvēja operatora vai 
operatora nosaukums, darbinieku 
identifikācijas, 
piekļuves/sertifikācijas līmeņa, 
kravas automobiļa ekspluatācijas 

Please specify the 
personal data that will 
be processed by Data 
Processor. 

Lūdzu, norādiet 
personas datus, kādus 
apstrādās Datu 
apstrādātājs. 
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checks, operating times (log-on, log 
out). 

dati, ietekme (šoka reģistrācija), 
komentāri, drošības pārbaudes, 
ekspluatācijas laiks (pieteikšanās, 
izrakstīšanās). 

 Regarding Forklift truck operator team 
managers: name, Employee ID, email 
address, log-on time, comments, reset 
info. 

 Par autokrāvēju operatoru 
komandu vadītājiem: vārds, 
darbinieka ID, e-pasta adrese, 
pieteikšanās laiks, komentāri, 
atiestatīšanas informācija. 

 Regarding System Administrators: 
Name, and e-mail address, log-on 
time. 

 

 Par sistēmu administratoriem: 
vārds, e-pasta adrese, 
pieteikšanās laiks 

 
Processing 
Operations 

Please specify all 
processing activities to 
be conducted by Data 
Processor. 

 

Collection, calculation, organization, 
structuring, storage, retrieval, or 
otherwise, to provide reports of 
compiled Data Controller forklift data 
as per truck level, site level, country 
level and global level. 

 

Apstrādes darbības 

Lūdzu, norādiet visas 
apstrādes darbības, 
kuras veiks Datu 
apstrādātājs. 

 

Vākšana, aprēķināšana, 
organizēšana, strukturēšana, 
uzglabāšana, atgūšana vai citādi, 
lai sniegtu pārskatus par 
apkopotajiem Datu pārziņa 
iekraušanas datiem, ņemot vērā 
autokrāvējam piešķirto līmeni, 
vietas, valsts un globālo līmeni. 

 
Location of 
Processing 
Operations 

CGI, Stockholm, Sweden. 

 

Apstrādes darbību 
veikšanas vieta 

CGI, Stokholma, Zviedrija. 

 

Please specify all 
locations where the 
personal data will be 
processed by Data 
Processor. 

 

Lūdzu, norādiet visas 
vietas, kurās Datu 
apstrādātājs veiks 
personas datu 
apstrādi. 

 
Duration of storage of 
personal data  

Users and user accounts will be 
erased and personal data anonymised 
within reasonable time upon 
notification by the Data Controller to 
the Data Processor that the personal 
data shall be erased.  

Personas datu 
uzglabāšanas ilgums
  

Lietotāju un lietotāju konti tiks 
dzēsti un personas dati tiks 
anonimizēti saprātīgā laikposmā, 
Datu pārzinim nosūtot 
paziņojumu Datu apstrādātājam 
par to, ka personas dati tiek 
dzēsti.  
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APPENDIX 2 
 

2. PIELIKUMS 

Security Measures Drošības pasākumi 
This is a general description of the technical and 
organizational security measures that are 
implemented to protect the personal data by the 
Data Processor through Data Processors Enterprise 
Security Management Framework applied to Data 
Processor and Data Processor managed sub-
processors. 

 
Controls to prevent unauthorized persons from 
gaining access to data processing systems with 
which personal data are processed or used (access 
control) are enforced and reviewed. 

Controls to prevent data processing systems from 
being used without authorization (access control) 
are enforced and reviewed. 

Controls to ensure that persons entitled to use a 
data processing system have access only to the 
data to which they have a right of access, and that 
personal data cannot be read, copied, modified or 
removed without authorization in the course of 
processing or use and after storage (access control) 
are enforced and where applicable reviewed. 

 
Controls to ensure that personal data cannot be 
read, copied, modified or removed without 
authorization during electronic transmission or 
transport (transmission control), is enforced for all 
external communication. 

Controls to ensure that it is possible to check and 
establish whether and by whom personal data have 
been input into data processing systems, modified 
or removed (input control) is enforced through 
access controls, secure development and where 
feasible vulnerability test of interfaces. 

Controls to ensure that, in the case of commissioned 
processing of personal data, the data are processed 
strictly in accordance with the instructions of the 
principal (job control), is enforced through strict 
governance of sub-contractors.  

Controls to ensure that personal data are protected 
from accidental destruction or loss (availability 
control), is enforced through a combination of 
administrative- and IT-security-controls enforced on 
services and infrastructure. 

 
Controls to ensure that data collected for different 
purposes can be processed separately, is enforced 
through secure development, and where feasible 
logical and physical separation. 

 

Šis ir vispārējs to tehnisko un organizatorisko 
drošības pasākumu apraksts, kādi tiek īstenoti, lai 
Datu apstrādātājs aizsargātu personas datus, 
izmantojot Datu apstrādātāja Uzņēmuma drošības 
vadības sistēmu (Enterprise Security Management 
Framework), ko piemēro Datu apstrādātājam un 
Datu apstrādātāja pārvaldītajiem 
apakšapstrādātājiem. 

Tiek īstenoti un pārskatīti kontroles pasākumi, lai 
novērstu nepiederošo personu piekļuvi datu 
apstrādes sistēmām, ar kurām tiek apstrādāti vai 
izmantoti personas dati (piekļuves kontrole). 

Tiek īstenoti un pārskatīti kontroles pasākumi, lai 
nepieļautu datu apstrādes sistēmu neatļautu 
izmantošanu (piekļuves kontrole). 

Tiek īstenoti un attiecīgā gadījumā pārskatīti 
kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka personām, 
kuras ir tiesīgas izmantot datu apstrādes sistēmu, ir 
piekļuve tikai tiem datiem, kuriem tām ir piekļuves 
tiesības, un ka personas datus apstrādes vai 
lietošanas laikā, kā arī un pēc uzglabāšanas nevar 
neatļauti lasīt, kopēt, modificēt vai izņemt (piekļuves 
kontrole). 

Attiecībā uz visu ārējo saziņu tiek īstenoti kontroles 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas datus nevar 
neatļauti lasīt, kopēt, modificēt vai izņemt 
elektroniskās nosūtīšanas vai transportēšanas laikā 
(nosūtīšanas kontrole). 

Izmantojot piekļuves kontroli, drošu izstrādi un, kur 
iespējams, interfeisu neaizsargātības pārbaudi, tiek 
īstenoti kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka ir 
iespējams pārbaudīt un noteikt, vai un kādā veidā 
personas dati ir ievadīti, modificēti vai izņemti no 
datu apstrādes sistēmām (ievadīšanas kontrole). 

Izmantojot striktu apakšuzņēmēju pārvaldību, tiek 
īstenoti kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka tad, 
ja tiek pasūtīta personas datu apstrāde, dati tiek 
apstrādāti strikti saskaņā ar atbildīgās personas 
norādījumiem (darba kontrole).  

Apvienojot administratīvās un IT drošības 
pārbaudes, kas tiek piemērotas pakalpojumiem un 
infrastruktūrai, tiek īstenoti kontroles pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka personas dati tiek aizsargāti pret 
nejaušu iznīcināšanu vai zudumu (pieejamības 
kontrole). 

Izmantojot drošu izstrādi un, ja iespējams, loģisku 
un fizisku nošķiršanu, tiek īstenoti kontroles 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka datus, kas vākti 
dažādiem mērķiem, var apstrādāt atsevišķi. 
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APPENDIX 3 
 
 

3. PIELIKUMS 

Telematics sub-processing 
 
 
 

Telemātikas apakšapstrāde 

Toyota Material Handling Europe AB, I_Site 
service provider. 
ACTIA Nordic AB: Data Handling Unit (hardware 
and software) supplier. 
CGI Sverige AB: Hosting servers, databases and 
active directory. 
Consat Telematics AB: Machine gateway supplier 
(software) including support. 
iStone AB: Providing application monitoring and 
support on all servers and helpdesk function 
towards TMHE affiliate marketing & sales 
companies. 
Telenor Connexion AB: SIM card and telematics 
network supplier (traffic between DHU and machine 
gateway). 

Toyota Material Handling Europe AB, I_Site 
pakalpojuma sniedzējs. 
ACTIA Nordic AB: Datu apstrādes vienības 
(aparatūras un programmatūras) piegādātājs. 
CGI Sverige AB: Hostinga serveri, datu bāzes un 
aktīvais direktorijs. 
Consat Telematics AB: Iekārtu vārtejas 
piegādātājs (programmatūra), ieskaitot palīdzības 
nodrošināšanu. 
iStone AB: Nodrošina lietotņu uzraudzību un 
palīdzību visos serveros un palīdzības dienesta 
funkcijas TMHE saistītā mārketinga un pārdošanas 
uzņēmumiem. 
Telenor Connexion AB: SIM kartes un telemātikas 
tīkla piegādātājs (datplūsma starp DHU un iekārtu 
vārteju). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


