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I.

Ievads.
CEMEX, S.A.B. de C.V. un tās meitasuzņēmumi (turpmāk tekstā – „CEMEX” vai „mēs”) ir kļuvuši par vienu
no lielākajiem būvmateriālu ražošanas uzņēmumiem pasaulē. Mēs darbojamies daudzos tirgos, kur
pastāvīgi tiecamies piedāvāt labākus risinājumus saviem klientiem. Mūsu pētniecības un attīstības
stratēģija radījusi inovatīvus risinājumus celtniecībā, kā pamatā ir tehnoloģija, kas ļāvusi apmierināt mūsu
klientu vienmēr mainīgās vajadzības. Turklāt, kā izteikti novatorisks uzņēmums, mēs esam mainījuši veidu,
kādā strādājam, ieviešot jaunas tehnoloģijas lielākas efektivitātes sasniegšanai, kas savukārt palīdz mums
ciešāk komunicēt ne tikai ar saviem klientiem, bet arī ar darbiniekiem un biznesa partneriem. Organizācijas
iekšienē izšķiroša ietekme CEMEX saimnieciskās darbības mērķu īstenošanā ir bijusi informācijas apmaiņai,
veicinot korporatīvo sadarbību, saskaņotību un izaugsmi. Šai ciešākai komunikācijai ir nepieciešama
personas datu apkopošana un apstrāde dažādos līmeņos un atšķirīgiem mērķiem.
Savas sociālās atbildības ietvaros CEMEX pilnībā apņemas ievērot starptautiskos datu aizsardzības likumus
klientu, piegādātāju, biznesa partneru un darbinieku personas datu aizsardzībai. Kad runa ir par mūsu
klientu, piegādātāju, biznesa partneru un darbinieku personas datu pieejamību, uzglabāšanu un
pārsūtīšanu, mums jānodrošina, ka CEMEX garantē aizsardzību un drošību atbilstošā līmenī visā pasaulē.
Mēs apzināmies, ka personas datu pareiza un tiesiska apstrāde ļaus saglabāt uzticību organizācijai un
sekmēs veiksmīgu saimniecisko darbību. Personas datu konfidencialitātes un integritātes aizsardzība ir
nopietna atbildība, kuru mēs nepārtraukti īstenojam un kas ir CEMEX kopējās biznesa stratēģijas būtiska
daļa, jo tā veido pamatu uzticamām biznesa attiecībām.

II. Mērķis.
Šī CEMEX Globālā datu aizsardzības un privātuma politika (turpmāk tekstā – „Politika”) nosaka, kas mums
kā CEMEX jādara, lai ievērotu normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz datu aizsardzību, jo tā ir
balstīta uz vispārpieņemtiem personas datu aizsardzības principiem un nodrošina pienācīgu aizsardzības
līmeni, ko paredz datu aizsardzības tiesību normas, tajā skaitā Eiropas Ekonomikas zonā piemērojamie
tiesību akti.
III. Tvērums.
Šī Politika attiecas uz visiem CEMEX uzņēmumiem visā pasaulē. Šī Politika ir piemērojama visiem personas
datiem, ko CEMEX apstrādā, neatkarīgi no datu nesēja, kurā šie dati tiek glabāti, un no tā, vai tie attiecas
uz bijušajiem vai esošajiem darba devējiem, klientiem, biznesa partneriem, akcionāriem, CEMEX tīmekļa
vietņu lietotājiem un citiem datu subjektiem. Katram CEMEX uzņēmumam un to darbiniekiem jāievēro šī
Politika, īstenojot atbilstošu praksi, procesus, uzraudzību un apmācību. Atsevišķiem CEMEX Grupas
uzņēmumiem nav tiesību pieņemt politiku vai vadlīnijas, kas atšķiras no šīs Politikas.
Lai arī šīs Politikas pamatā ir vispārpieņemti privātuma aizsardzības pasākumi, ko paredz valstu, kurā
CEMEX darbojas, tiesību akti, privātumu regulējošās valsts tiesību normas var dažkārt saturēt
papildu/jaunas prasības attiecībā uz darbībām ar personas datiem. Ja šī Politika ir pretrunā ar attiecīgajām
normām vai ja attiecīgās normas nosaka stingrākas prasības, nekā šī Politika, privātumu regulējošās valsts
tiesību normas ir noteicošās. Turklāt citas CEMEX politikas, kas regulē datu izmantošanu, neatkarīgi no tā,
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vai tie ir vai nav personas dati (piemēram, CEMEX Informācijas glabāšanas politika un CEMEX Globālā
informācijas drošības politika), var papildināt šajā Politikā minētos procesus un darbības attiecībā uz
personas datiem.
Šī Politika ir piemērojama visām darbībām, kas tiek veiktas ar mērķi apstrādāt un uzglabāt personas datus
vai piekļūt tiem. Šajā Politikā termins „personas dati” tiek lietots, lai apzīmētu jebkuru informāciju, kas
identificē datu subjektu, vai informāciju, kas ir saistīta ar datu subjektu, ko var (tieši vai netieši) identificēt
tikai no šiem datiem vien vai apvienojumā ar citiem identifikatoriem, kas ir CEMEX rīcībā vai kam CEMEX
var pamatoti piekļūt. Personas dati ietver „sensitīvus personas datus”, piemēram, informāciju, kas atklāj
rasi vai etnisko piederību, politiskos, reliģiskos un līdzīgus uzskatus, dalību arodbiedrībā, fizisko vai garīgo
veselību, kā arī jebkuru citu informāciju, ko valsts, kurā CEMEX darbojas, normatīvie akti nosaka kā
sensitīvus personas datus. Personas dati var būt faktiski (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese,
dzimšanas vieta vai datums), vai arī viedoklis par šīs personas darbībām un uzvedību. Turklāt šajā Politikā
termins „datu subjekts” attiecas uz jebkuru dzīvu, identificētu vai identificējamu indivīdu, kura personas
dati ir CEMEX rīcībā.
IV. Personas datu aizsardzības principi.
Personas datu apstrādē mēs ievērojam šādus principus:
a. TIESISKUMS.
Personas datu apstrāde jāveic tiesiski, godīgi un caurskatāmi, lai aizsargātu datu subjektu, kā
personas datus CEMEX apstrādā, tiesības. Personas datu apkopošanas, apstrādes un izpaušanas
pamatā jābūt tiesiskiem mērķiem. Šis ierobežojums nav paredzēts tam, lai nepieļautu personas
datu apstrādi, bet gan lai nodrošinātu to, ka mēs apstrādājam personas datus, nenodarot
kaitējumu datu subjektiem, kā personas datus mēs apstrādājam. Tālāk sniegtajā sarakstā ir
uzskaitīti piemēri klientu, piegādātāju, biznesa partneru un darbinieku personas datu apstrādei
tiesiskā veidā:
i. Piekrišana. Datu apstrādi var veikt, saņemot datu subjekta piekrišanu. Pirms datu subjekts
sniedz savu piekrišanu, viņu ir jāinformē par to, kā tieši viņa/viņas dati tiks izmantoti un
kādiem nolūkiem. Ir jāņem vērā, ka, ja datu apstrāde tiek veikta Eiropas Ekonomikas zonā
uz datu subjekta piekrišanas pamata vien, nevar uzskatīt, ka netieši izteikta piekrišana ir
pietiekams pamats; datu subjektam piekrišana ir jāsniedz ar nepārprotamu rīcību un to ir
pienācīgi jādokumentē. Ja ir nepieciešama nepārprotama piekrišana, attiecīgais Datu
aizsardzības speciālists (atbilstoši šīs Politikas IX.c sadaļā sniegtajai definīcijai) informē par
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām nepārprotamas piekrišanas iegūšanai.
Darbinieku gadījumā, ņemot vērā pakļautību, kas izriet no darba devēja/darba ņēmēja
attiecībām, datu apstrādei jābūt citam tiesiskam pamatam, nevis piekrišanai, piemēram,
nepieciešamībai apstrādāt datus indivīda tiesiskajās interesēs vai līguma izpildei.
Ja nepastāv cits tiesisks pamats, lai apstrādātu sensitīvus personas datus, veiktu
automātisku lēmumu pieņemšanu un pārsūtītu datus ārpus valsts robežām, ir
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nepieciešama nepārprotama piekrišana. Jebkurā gadījumā sensitīvu personas datu
apstrāde jāsamazina līdz minimumam un tai vienmēr jābūt tiesiskam pamatam. Ja rodas
šaubas par sensitīvu personas datu apkopošanas vai apstrādes tiesiskumu, CEMEX
darbiniekam vai nodaļai ir jākonsultējas ar valsts Datu aizsardzības speciālistu.
ii. Līguma ietvaros radusies nepieciešamība. Klientu, piegādātāju, biznesa partneru un
darbinieku personas datus var apstrādāt, ja šāda nepieciešamība radusies, lai CEMEX
varētu noslēgt vai izpildīt līgumu ar viņiem. Pirms tiek sāktas līgumslēgšanas pārrunas,
mums var būt radusies nepieciešamība apstrādāt personas datus, lai novērtētu biznesa
partneru vai piegādātāju iesniegtos piedāvājumus. Klientu gadījumā mums var būt
nepieciešams apstrādāt personas datus, lai izpildītu mūsu produkcijas piegādes
pasūtījumus. Darbinieku personas datu gadījumā CEMEX uzņēmumam bieži nāksies
saskarties ar situāciju, kad ir nepieciešams apstrādāt personas datus, lai pildītu dažādos
individuālos un kolektīvos darba līgumos noteiktās saistības, piemēram, algu izmaksa un
papildu labumu nodrošināšana darbiniekiem. Šāds juridisks pamats attiecas arī uz
pensionāriem.
iii. Pamatotas intereses. Kad datu subjekts sazinās ar mums, lai uzdotu sev interesējošu
jautājumu par mūsu produktiem vai pakalpojumiem, vai lai uzzinātu vairāk par
konkrētiem piedāvājumiem, mums var būt nepieciešams apstrādāt viņa/viņas personas
datus, lai mēs spētu sniegt pieprasīto informāciju par mūsu pakalpojumiem vai produktu
piedāvājumiem.
Mēs varam arī apstrādāt personas datus tirgus izpētes nolūkos, ja plānojam nodrošināt
pakalpojumus vai produktus, un tiktāl, ciktāl tas neatstāj negatīvu ietekmi uz datu
subjektiem. Neskatoties uz to, ir jāatceras, ka datu subjektiem ir tiesības jebkurā laikā
iebilst pret savu personas datu apstrādi un mums šāds iebildums ir nekavējoties
jāapmierina. Vairāk informācijas par tiešajām mārketinga aktivitātēm ir atrodama VI
sadaļā.
Potenciālo darbinieku gadījumā, kas piesakās darbā pie CEMEX, pamatota interese
apstrādāt personas datus var būt ticams tiesisks pamats personas datu apstrādei,
piemēram, pārbaudot potenciālā darbinieka biznesa profilu sociālajos tīklos, kur
redzamas darba gaitas, izglītība un profesionālās prasmes, lai būtu iespējams novērtēt
konkrētus riskus attiecībā uz šī potenciālā darbinieka piemērotību noteiktai lomai. Šāda
iespēja ir jānorāda darba sludinājumā vai jāpaziņo potenciālajam darbiniekam personīgi.
iv. Dzīvībai svarīgas intereses. Lai gan šāds pamatojums savā būtībā ir ļoti ierobežots un
kopumā attiecas tikai uz datu subjektu dzīvības vai nāves jautājumiem, var būt gadījumi,
kad mums ir jāapstrādā personas dati uz šī pamata. Piemēram, var būt nepieciešams
apstrādāt personas datus, kas ir saistīti ar potenciālo darbinieku slimību vēsturi, lai
noteiktu, vai šādi indivīdi ir piemēroti smaga fiziska/roku darba veikšanai.
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v. Tiesību aktos paredzētu saistību pildīšana. Var būt gadījumi, kad ir nepieciešams apstrādāt
personas datus, lai ievērotu tiesību aktos noteiktas prasības, piemēram, saistībā ar
nodokļiem, kriminālizmeklēšanu vai lai atbildētu uz un pildītu tiesas lēmumu.
Šie ir visbiežāk sastopamie tiesiskie pamatojumi personas datu apstrādei. Ja CEMEX
darbinieks saskaras ar situāciju, kad ir jāapstrādā datu subjektu personas dati, bet
viņš/viņa nav pārliecināti, ka šī Politika paredz šo datu apstrādi, viņam/viņai jāsazinās ar
valsts, kurā viņš/viņa strādā, Datu aizsardzības speciālistu.
b. GODĪGUMS UN CAURSKATĀMĪBA.
Kad pirmo reizi tiek iegūti datu subjektu personas dati, tostarp personāla uzskaites vai atlases
nolūkos, datu subjekti ir jāinformē par CEMEX uzņēmuma, kas apkopo personas datus, identitāti,
kā arī to, kā un kāpēc CEMEX izmantos, apstrādās, izpaudīs, aizsargās un glabās šos personas
datus. Kopumā personas dati ir jāiegūst tieši no konkrētā indivīda, nevis citiem avotiem.
c. MĒRĶU IEROBEŽOJUMS.
Personas dati ir jāapstrādā tam mērķim, kāds tika noteikts, pirms dati tika iegūti. Datu ieguve
jāierobežo tiktāl, ciktāl nepieciešams konkrēti katram mērķim. Iegūstot datus, tos nedrīkst
izmantot jauniem un atšķirīgiem mērķiem, kā arī mērķiem, kas neatbilst sākotnējam mērķim,
izņemot ja datu subjekts ir informēts par šiem jaunajiem mērķiem un viņš/viņa ir devuši savu
piekrišanu.
d. PRECIZITĀTE.
Datu bāzē esošajiem personas datiem jābūt pareiziem, pilnīgiem un, ja nepieciešams, aktuāliem.
Neprecīzi vai nepilnīgi dati ir jāizdzēš, jāizlabo, jāpapildina vai jāatjauno. Pēc sākotnējās personas
datu apkopošanas regulāri ir jāpārbauda datu precizitāte.
e. GLABĀŠANAS IEROBEŽOJUMS.
Personas datus nedrīkst glabāt ilgāk, nekā nepieciešams mērķu, kuriem tie tika iegūti,
sasniegšanai. Turklāt personas datus aizliegts glabāt tādā veidā, kas ļauj identificēt datu subjektu,
ilgāk, nekā nepieciešams tiesiskā mērķa vai mērķu, kam CEMEX tos sākotnēji ieguva, sasniegšanai,
tostarp arī ar nolūku izpildīt jebkuru juridisku, saimnieciskās darbības uzskaites vai pārskatu
sagatavošanas prasību. Dati var tikt glabāti tik ilgi, kamēr pastāv jebkāda veida atbildība, kas izriet
no juridiskām attiecībām vai saistībām, vai līguma izpildes, vai arī subjekta pieprasīto pirmslīguma
pasākumu īstenošanas. Datu glabāšanas kārtība ir aprakstīta CEMEX Informācijas glabāšanas
politikā. 1

1

Ir jāņem vērā, ka valsts tiesību aktos var būt paredzētas atšķirīgas datu glabāšanas saistības, kas CEMEX uzņēmumiem ir
jāievēro. Izvērsts informācijas glabāšanas ierobežojumu, kas ir piemērojami dažādajām CEMEX apstrādāto personas datu
kategorijām,
skaidrojums
ir
sniegts
CEMEX
Informācijas
glabāšanas
politikā,
kas
ir
pieejama:
6

f.

DROŠĪBA, INTEGRITĀTE UN KONFIDENCIALITĀTE.
Personas dati jāapstrādā tādā veidā, lai tiktu garantēta to drošība, īstenojot atbilstošus tehniskus
un organizatoriskus pasākumus, kas ļauj tos pasargāt pret nesankcionētu vai prettiesisku apstrādi
un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai kaitējumu.
i. Personas datu aizsardzība.
Personas dati ir jāaizsargā, īstenojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus
pret nesankcionētu vai prettiesisku apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai
kaitējumu.
Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, ir jāievieš un jāturpina īstenot mūsu izmēram,
tvērumam un darbības jomai, mums pieejamajiem resursiem, mums piederošo vai mūsu
rīcībā esošo personas datu daudzumam, kā arī noteiktajiem riskiem atbilstoši drošības
līdzekļi (tostarp šifrēšana un pseidonīmēšana). Pirms jaunu datu apstrādes metožu, jo
īpaši jaunu informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu, ieviešanas CEMEX nodaļai, kas veiks datu
apstrādi, ir jākonsultējas ar attiecīgo Datu aizsardzības speciālistu un CEMEX Informācijas
drošības nodaļu, lai noteiktu, vai jaunās IT sistēmas piedāvā atbilstošus līdzekļus personas
datu aizsardzībai.
Īpaša uzmanība jāvelta, lai pasargātu sensitīvus personas datus no nozaudēšanas un
nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Ir jāievēro visas procedūras, kas
ieviestas, lai saglabātu visu personas datu drošību no brīža, kad tie tiek iegūti, līdz brīdim,
kad tie tiek iznīcināti.
Pastāvīgi jāaizsargā personas datu konfidencialitāte, integritāte un pieejamība.
Konfidencialitāte nozīmē to, ka personas datiem piekļūt var tikai personas, kam tas ir
nepieciešams un kas ir sankcionētas to darīt. CEMEX darbinieku nesankcionēta personas
datu ieguve, apstrāde un izmantošana ir aizliegta. CEMEX darbinieki var piekļūt personas
datiem tikai tiktāl, ciktāl tas atbilst veicamā uzdevuma būtībai un apmēram. Datu
apstrāde, ko veic darbinieks, kas nav sankcionēts veikt šādu datu apstrādi savu darba
pienākumu ietvaros, nav atļauta un šāda situācija ir jānovērš.
Integritāte nozīmē to, ka personas dati ir precīzi un piemēroti to apstrādes mērķim.
Pieejamība nozīmē to, ka personas datiem var piekļūt tikai sankcionēti lietotāji, kad
viņiem tas ir nepieciešams sankcionētos nolūkos.

https://www.cemex.com/documents/20143/160082/information-retention-policy.pdf/4338647a-be82-21b8-4043d60c81f2567b
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g. PĀRSŪTĪŠANAS IEROBEŽOJUMS.
Viena CEMEX uzņēmuma apkopotos personas datus nedrīkst pārsūtīt citam CEMEX uzņēmumam,
ja nav ieviesti atbilstoši drošības pasākumi.2
h. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN PIEPRASĪJUMI.
Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt CEMEX sniegt informāciju par to, kā CEMEX iegūst un
apstrādā viņu personas datus. Atbilde uz datu subjektu pieprasījumiem ir jāsniedz nekavējoties.
Vairāk informācijas par datu subjektu tiesībām saistībā ar viņu personas datiem atrodama V
sadaļā.
i.

ATBILDĪBA.
Mēs esam atbildīgi par to, ka ievērojam minētos datu aizsardzības principus un spējam to pierādīt.

V. Datu subjektu tiesības.
Datu subjektiem ir tiesības uz pamatotu privātumu, kad tiek apstrādāti viņu personas dati. Lai gan
personas datu privātumu regulējošie tiesību akti valstīs, kurās mēs darbojamies, paredz dažādas datu
subjektu tiesības attiecībā uz to, kā mēs rīkojamies ar viņu personas datiem, lielākā daļa tiesību aktu
nosaka, ka datu subjektiem ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, savu personas datu
apstrādes pārtraukšanu vai atcelšanu, kā arī iebilst pret savu personas datu apstrādi. Datu subjektiem
Eiropas Ekonomikas zonā, kā personas datus mēs apstrādājam gan Eiropas Ekonomikas zonā, gan ārpus
tās, tiek piemērotas šādas papildu tiesības:
a. tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei jebkurā laikā;
b. tiesības saņemt konkrētu informāciju par CEMEX uzņēmuma darbībām ar datiem;
c. tiesības neļaut mums izmantot savus personas datus tiešiem mārketinga nolūkiem;
d. tiesības pieprasīt dzēst savus personas datus, ja tie vairāk nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie
tika iegūti vai apstrādāti, vai labot nepareizus vai nepilnīgus datus;
e. tiesības ierobežot apstrādi noteiktos gadījumos;

2

Vairāk informācijas par drošības pasākumiem, kas CEMEX uzņēmumiem ir jāievieš, pirms datu subjektu personas datu
pārsūtīšanas no Eiropas Ekonomikas zonas uz CEMEX uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, atrodama
VII sadaļā.
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f.

tiesības apstrīdēt datu apstrādi, kas balstīta uz mūsu pamatotām interesēm vai sabiedrības
interesēm;

g. tiesības pieprasīt līguma, kura ietvaros personas dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas
zonas, kopiju;
h. tiesības iebilst pret lēmumiem, kuru pamatā ir automātiskā apstrāde, tostarp profilēšana;
i.

tiesības novērst datu apstrādi, kas var radīt kaitējumu vai problēmas datu subjektam vai citai
personai; un

j.

tiesības ierobežotos apstākļos saņemt vai pieprasīt, ka subjekta personas dati tiek nosūtīti
trešajām personām strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā.

Ja kāds datu subjekts pieprasa kādu no šajā sadaļā minētajām tiesībām, CEMEX darbiniekiem vispirms
jāpārbauda indivīda, kas pieprasa datus, identitāte. CEMEX darbinieki nedrīkst pieļaut, ka trešās personas
pārliecina viņus izpaust personas datus bez pienācīgas sankcionēšanas. CEMEX ir ieviesis kārtību, kādā ir
jāsniedz atbilde uz datu subjektu pieprasījumiem, kas balstīti uz viņu normatīvajām tiesībām, līdz ar to
CEMEX darbinieki nedrīkst paši atbildēt uz šādiem prasījumiem, un viņiem ir nekavējoties jānosūta jebkurš
datu subjekta pieprasījums valsts, kurā viņi strādā, Datu aizsardzības speciālistam.

VI. Tiešais mārketings.
Savās mārketinga aktivitātēs mums ir jāievēro noteikti privātumu regulējošie akti un noteikumi. Parasti
iepriekšēja rakstiska datu subjekta piekrišana ir nepieciešama attiecībā uz tiešo mārketingu, kas tiek
īstenots ar elektronisko līdzekļu starpniecību. Izņēmums esošiem klientiem, kura ietvaros tiek nodrošināta
izvēles iespēja, ļauj organizācijām sūtīt mārketinga ziņas vai e-pastus, ja tās ir ieguvušas personas
kontaktinformāciju, veicot pārdošanas darījumu ar konkrēto personu, piedāvā līdzīgus produktus vai
pakalpojumus un, sākotnēji iegūstot kontaktinformāciju un katrā nākamajā ziņā, ir devušas šai personai
iespēju izvēlēties nesaņemt mārketinga ziņas vai e-pastus.
Tiesības iebilst pret mārketinga ziņām ir skaidri jāpiedāvā datu subjektam saprotamā veidā tā, lai tas ir
nošķirams no citas informācijas.
Datu subjekta tiesības iebilst pret mārketinga ziņu saņemšanu ir nekavējoties jāņem vērā. Ja klients
jebkurā laikā izvēlas nesaņemt mārketinga ziņas, viņa/viņas kontaktinformācija ir jāizdzēš, kolīdz tas ir
iespējams.

VII. Personas datu pārsūtīšana.
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Atsevišķu saimnieciskās darbības procesu ietvaros CEMEX uzņēmumiem var bieži būt nepieciešams savā
starpā dalīties ar datu subjektu personas datiem. Turklāt jebkurš CEMEX uzņēmums var saskarties ar
situāciju, kad ir nepieciešams izpaust personas datus trešajai personai ārpus CEMEX Grupas, lai pildītu
līgumā noteiktās saistības vai saņemtu pakalpojumu piedāvājumus. Neatkarīgi no situācijas, pārsūtot
jebkāda veida personas datus, ir jāievēro šīs Politikas IV sadaļā minētie principi.
a. Personas datu pārsūtīšana CEMEX uzņēmumu starpā.
Papildus principiem, kas minēti šīs Politikas IV sadaļā, ir jāatceras, ka personas datu pārsūtīšana
no viena CEMEX uzņēmuma uz otru, neatkarīgi no tā, vai tas notiek vienas vai vairāku valstu
ietvaros, nedrīkst notikt, ja nav nodrošināti pienācīgi tiesiski un tehniski personas datu
aizsardzības pasākumi. Gan personas datu izcelsmes valstī, gan galamērķa valstī ir savi privātumu
regulējošie tiesību akti, kas jāņem vērā pirms personas datu pārsūtīšanas. Pirms personas datu
pārsūtīšanas citam CEMEX uzņēmumam, CEMEX darbiniekiem ir jānodrošina, ka pirms tam notiek
konsultēšanās ar valstu, kas ir iesaistītas datu pārsūtīšanā, Datu aizsardzības speciālistiem.
Ja CEMEX uzņēmumam ar juridisko adresi Eiropas Ekonomikas zonā ir nepieciešams pārsūtīt datus
uz CEMEX uzņēmumu ar juridisko adresi ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, gan uzņēmumam, kas
pārsūta datus, gan uzņēmumam, kas saņem datus, ir jāievēro Eiropas Savienības un valsts, kur
reģistrēts CEMEX uzņēmums, kas pārsūta datus, privātumu regulējošie tiesību akti. Tas nozīmē arī
to, ka datu subjektu tiesības, kas pastāv valstī, kur reģistrēts CEMEX uzņēmums, kas pārsūta datus,
ir jāievēro arī CEMEX uzņēmumam, kas saņem datus. Visi datu subjektu pieprasījumi saistībā ar
viņu personas datiem ir jāizskata un uz tiem jāatbild saskaņā ar šīs Politikas V un IX.c sadaļu.
b. Personas datu pārsūtīšana CEMEX uzņēmumu un trešo personu starpā.
CEMEX uzņēmums var pārsūtīt personas datus trešajai personai, ja (1) CEMEX Informācijas
drošības nodaļa ir izvērtējusi un apstiprinājusi datu drošību, rezerves kopēšanu, atjaunošanu un
citus tehniskus drošības pasākumus, ko jāievēro trešajām personām, piekļūstot vai apstrādājot
klientu, piegādātāju, biznesa partneru un darbinieku personas datus, un (2) šāda trešo personu
veikta datu apstrāde ir atrunāta rakstiskā līgumā, ko ir izvērtējusi un apstiprinājusi CEMEX
uzņēmuma, kas veic personas datu pārsūtīšanu, juridisko lietu nodaļa. Turklāt, ja CEMEX
uzņēmuma ar juridisko adresi Eiropas Ekonomikas zonā personas datu apstrādi paredzēts veikt
trešajai personai no vietas, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, CEMEX Juridisko lietu
nodaļai, kas veic ar trešo personu noslēgtā līguma, saskaņā ar kuru tiks pārsūtīti un apstrādāti
personas dati, izvērtēšanu, ir jāsadarbojas ar personas datu izcelsmes valsts Datu aizsardzības
speciālistu, lai nodrošinātu, ka tiek izstrādāti un izpildīti atbilstoši juridiskie dokumenti, kas
aizsargā ārpus Eiropas Ekonomikas zonas pārsūtītos personas datus, piemēram, datu aizsardzības
līgumi un Eiropas Komisijas standarta līguma noteikumi, kas paredz atbilstošu personas datu
aizsardzību, pārsūtot tos uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.
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VIII. Personas datu nesankcionētas piekļuves, apstrādes, izpaušanas vai nozaudēšanas gadījumi.
Parasti valstīs, kurās mēs darbojamies, spēkā esošie tiesību akti paredz, ka atsevišķos gadījumos mums ir
jāinformē vietējās iestādes un dažreiz arī konkrētais datu subjekts par pārkāpumiem, kas saistīti ar
personas datiem. Ja CEMEX darbinieks uzzina par nesankcionētu piekļuvi personas datiem vai to
nesankcionētu apstrādi, izpaušanu vai nozaudēšanu, darbinieks nedrīkst mēģināt uz savu roku pētīt šo
gadījumu, un viņam/viņai ir jāsazinās ar valsts, kurā viņš/viņa strādā, Datu aizsardzības speciālistu.
CEMEX ir ieviesis kārtību, kādā tiek izmeklēti iespējamie personas datu nesankcionētas piekļuves,
apstrādes, izpaušanas vai nozaudēšanas gadījumi, un, ja to paredz tiesību akti, paziņos datu subjektam vai
jebkurai atbildīgajai iestādei par to. Konkrētā CEMEX uzņēmuma vadībai ir jāizpilda Datu aizsardzības
speciālistu un Privātuma/Atbilstības vadītāju (kā definēts šīs Politikas IX.b un c sadaļā) lēmumi attiecībā uz
personas datu nesankcionētas piekļuves, apstrādes, izpaušanas vai nozaudēšanas gadījumu novēršanu
un/vai tālāku izmeklēšanu.

IX. Pārraudzība.
a. Globālā līmenī
i. Globālā līmenī CEMEX Galvenais privātuma vadītājs atbild par visiem ar privātuma un datu
aizsardzību saistītiem jautājumiem, tostarp arī to, lai tiktu nodrošināta atbilstība visiem
šīs Politikas aspektiem. Galvenais privātuma vadītājs cenšas panākt atbilstību valsts un
starptautiskajiem datu aizsardzības noteikumiem, sniedz atskaites CEMEX Grupas
Juridisko lietu vadītājam un viņu atbalsta reģionālie Privātuma/Atbilstības vadītāji.
b. Reģionālā līmenī
Reģionālā līmenī CEMEX ir iecēlis Atbilstības vadītājus Dienvidamerikas, Centrālamerikas un
Karību jūras reģionam, Āzijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionam, ASV un Meksikas reģionam,
kas darbojas arī kā reģionālie Privātuma vadītāji. Eiropas reģionam CEMEX ir iecēlis Privātuma
vadītāju. Privātuma vadītājs un Atbilstības vadītāji atskaitās Galvenajam privātuma vadītājam par
visiem ar personas datu aizsardzību saistītiem jautājumiem.
Privātuma vadītājs un Atbilstības vadītāji veic šādus uzdevumus:
i. Koordinē vietējos Datu aizsardzības speciālistus un palīdz īstenot pieeju un vadlīnijas datu
aizsardzībai konkrētajā reģionā.
ii. Koordinē vietējos Datu aizsardzības speciālistus un veicina apmācības datu aizsardzībā
konkrētajā reģionā.
iii. Sniedz atbalstu Informācijas drošības nodaļai Drošības ietekmes novērtējuma veikšanā,
ieviešot jaunu programmatūru savā reģionā.
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iv. Palīdz vietējiem Datu aizsardzības speciālistiem un Juridiskajām nodaļām risināt
jautājumus vai veikt darbības, kam pēc būtības būtu jābūt saskaņotām konkrētajā
reģionā.
v. Uzrauga koordinācijas pasākumus personas datu pārkāpumu koriģējošu darbību izpildē
un seko līdzi šo darbību īstenošanas gaitai.
vi. Risina jebkuru ar personas datiem saistītu incidentu, kas, pēc viņa/viņas domām, var
atstāt negatīvu ietekmi uz CEMEX uzņēmuma darbību valstī, kur incidents noticis, vai
CEMEX Grupu kopumā.
vii. Seko līdzi personas datu pārkāpumu izmeklēšanai un privātās dzīves neaizskaramības
tiesību ievērošanai katrā valstī, lai nodrošinātu, ka katrs pārkāpums tiek pienācīgi
atrisināts.
viii. Informē Galveno privātuma vadītāju par gadījumiem, kad jauni vai grozīti tiesību akti
nosaka papildu prasības personas datu apstrādei vai paredz veikt izmaiņas šajā Politikā.
ix. Reizi ceturksnī ziņo Galvenajam privātuma vadītājam par personas datu pārkāpumiem
konkrētajā reģionā.
x. Katru gadu koordinē apmācību kursu CEMEX darbiniekiem personas datu apstrādē.
c. Vietējā/valsts līmenī
Vietējā/valsts līmenī CEMEX ir iecēlis Datu aizsardzības speciālistus. Datu aizsardzības speciālistu
uzdevums ir uzraudzīt datu apstrādes darbību atbilstību šai Politikai un vietējiem privātumu
regulējošajiem tiesību aktiem. Kā daļu no pienākuma uzraudzīt atbilstību Datu aizsardzības
speciālisti, papildus citām vietējos privātumu regulējošajos tiesību aktos noteiktajām darbībām,
veic sekojošo:
i. Definē personas datu apstrādes darbības.
ii. Analizē un pārbauda apstrādes darbību atbilstību šai Politikai un vietējiem tiesību aktiem.
iii. Interpretē privātumu regulējošos tiesību aktus, noteikumus un normas, kā arī fiksē
izmaiņas tajos un par to paziņo reģionālajam Privātuma vadītājam vai Atbilstības
vadītājam.
iv. Nodrošina, ka visi CEMEX darbinieki, kas veic personas datu apstrādi, regulāri iziet
apmācību ar privātumu saistītos jautājumos.
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v. Ziņo par personas datu pārkāpumiem reģionālajam Privātuma vadītājam vai Atbilstības
vadītājam, kā arī konsultē un vada atbildes/paziņošanas stratēģiju un koriģējošo darbību
īstenošanu.
vi. Vada atbildes procesu uz datu subjektu jautājumiem.
vii. Informē, konsultē un sniedz ieteikumus uzņēmuma vadītājam privātuma jautājumos.
viii. Apstiprina un aktualizē privātuma paziņojuma veidlapas.
ix. Sniedz padomus par to, vai ir nepieciešams veikt datu aizsardzības ietekmes novērtējumu
(DAIN) un kādu metodiku ievērot, veicot DAIN.3
Attiecībā uz CEMEX darbību Eiropā vietējām Privātuma komitejām ir jāpalīdz un jāatbalsta Datu
aizsardzības speciālisti, tiem uzraugot personas datu apstrādes darbību atbilstību šai Politikai un
vietējiem privātumu regulējošiem tiesību aktiem. Katras ES valsts vietējā Privātuma komitejā
piedalās vietējais Datu aizsardzības speciālists, kā arī IT, BPO, Personāldaļas, Juridisko lietu un
Korporatīvās drošības nodaļu vadītāji. Privātuma komitejas sanāk kopā reizi gadā vai tik bieži, cik
to pieprasa vietējais Datu aizsardzības speciālists, un šīs sanāksmes tiek protokolētas.
Katra Privātuma komiteja, cita starpā, pilda šādus uzdevumus:
i.

Koordinē koriģējošās darbības personas datu pārkāpumu gadījumā un palīdz Datu
aizsardzības speciālistam veikt uzdevumus, kas nepieciešami, lai pienācīgi
apstrādātu/atbildētu uz datu subjektu pieprasījumiem.

ii.

Izstrādā apmācību programmas CEMEX personas datu aizsardzības un apstrādes
procesiem saskaņā ar šo Politiku un vietējiem privātumu regulējošajiem tiesību aktiem.

iii.

Nosaka, dokumentē un koriģē personas datu apstrādes procesos konstatētās nepilnības.

iv.

Nodrošina, ka apstrādes darbības tiek reģistrētas.

v.

Pirms kāda trešā persona veic personas datu apstrādi pakalpojumu sniegšanas ietvaros
(mākoņošanas pakalpojumi vai cita veida pakalpojumi, kam nepieciešama personas datu
apstrāde), pārliecinās, ka valsts IT nodaļa ir izvērtējusi un apstiprinājusi šādas trešās
personas īstenotos tehniski organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai, datu
rezerves kopēšanas politiku, datu atjaunošanas plānu un citus ierastus tehniskus
pasākumus. Attiecībā uz pakalpojumiem, kas jāīsteno vietējā/valsts līmenī, bet kurus ir
iegādājusies CEMEX galvenā mītne Monterejā, Privātuma komitejai ir jākonsultējas ar

3

Šis uzdevums jāveic tikai Datu aizsardzības speciālistiem valstīs, kur vietējie tiesību akti paredz DAIN, piemēram, Eiropas
Ekonomikas zonā esošajās valstīs.
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CEMEX Informācijas drošības nodaļu Monterejā, lai uzzinātu, vai trešās personas
piedāvātā personas datu aizsardzība tika izvērtēta un ir apstiprināta.

X. Komunikācija ar galvenajiem darbiniekiem privātuma jautājumos.
Ikviens CEMEX darbinieks var jebkurā laikā vērsties pie attiecīgā Datu aizsardzības speciālista, lai paustu
bažas, uzdotu jautājumus, lūgtu informāciju vai izteiktu sūdzību par personas datu aizsardzības vai
drošības jautājumiem. Jebkādas bažas un sūdzības ir jāapstrādā kā konfidenciāla informācija un, ja tiek
konstatēts, ka tās CEMEX darbībā ir sistemātiskas, par tām ir jāinformē Galvenais privātuma vadītājs. Lai
iegūtu katras valsts Datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, lūdzu, sazinieties ar attiecīgās valsts
Juridisko lietu nodaļu.
Tomēr, ja CEMEX darbinieks vēlas sazināties tieši ar CEMEX Galveno privātuma vadītāju jautājuma
steidzamības dēļ, viņš/viņa to var izdarīt, nosūtot e-pastu uz: derechosarco@cemex.com.

XI. Izmaiņas šajā Politikā.
CEMEX patur tiesības veikt izmaiņas šajā Politikā jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas šajā
Politikā tiek izziņotas, izmantojot CEMEX iekšējos sakaru kanālus, kā arī publicējot paziņojumu katras
valsts CEMEX galvenajā tīmekļa vietnē.

Šī Politika neaizstāj valstīs, kurās CEMEX darbojas, spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus un noteikumus.
Lūdzu, sazinieties ar savas valsts Datu aizsardzības speciālistu, lai iegūtu šīs Politikas iztulkoto versiju attiecīgās
valsts valodā.
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