
  
SIA "Citadele Leasing" ievāktie dati un to apstrāde 
 

Izvilkums no SIA “Citadele Leasing” Privātuma politikas, spēkā no 2023.gada 1.janvāra 
 
 

Datu veids Apstrādes iemesls 
Juridiskais 

pamatojums 

Vai Jūs varat 
saņemt līzingu, ja 

Jūs nesniedzat 
mums šo 

informāciju? 

Cik ilgi mēs 
uzglabāsim šo 
informāciju par 

Jums? 

Vai Jūs varat lūgt 
mūs dzēst vai 
pārtraukt šīs 
informācijas 

izmantošanu jebkurā 
laikā? 

Vai Jūs varat 
mūs lūgt labot 

šo 
informāciju? 

Potenciālā klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja 
vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un 
e-pasts 

Līzinga 
piedāvājuma 
sagatavošana 

Leģitīmā interese 
sagatavot līzinga 
piedāvājumu; 
Pasākumu īstenošana 
pirms Līguma 
noslēgšanas  

Nē 10 gadi pēc līguma 
izpildes vai pagājuši 
5 gadi no līzinga 
piešķiršanas 
atteikuma dienas.  

Nē Jā 

Potenciālā klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja 
vārds, uzvārds, personas kods 

Maksātspējas 
izvērtēšana 

Patērētāju tiesību 
aizsardzības likums; 
Leģitīmā interese 
izvērtēt galvotāja spēju 
izpildīt parādnieka 
saistības 
  

Nē 1 gadu pēc līguma 
izpildes 

Nē Jā 

Informācija par potenciālā klienta un 
līdzaizņēmēja vai galvotāja ienākumiem un 
kreditoriem, darba devēju, amatu, nodarbinātības 
ilgumu, ģimenes stāvokli un apgādājamo skaitu 

Maksātspējas 
izvērtēšana 

Patērētāju tiesību 
aizsardzības likums; 
Leģitīmā interese 
izvērtēt galvotāja spēju 
izpildīt parādnieka 
saistības 

Nē 10 gadi pēc līguma 
izpildes vai pagājuši 
5 gadi no līzinga 
piešķiršanas 
atteikuma dienas 

Nē Jā 

Izraksts no potenciālā klienta un līdzaizņēmēja 
bankas konta 

Maksātspējas 
izvērtēšana 

Patērētāju tiesību 
aizsardzības likums 

Jā  1 gadu pēc līguma 
izpildes 

Nē Jā 

Potenciālā klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja 
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu summa 

Maksātspējas 
izvērtēšana 

Patērētāju tiesību 
aizsardzības likums; 
Leģitīmā interese 
izvērtēt galvotāja spēju 
izpildīt parādnieka 
saistības 

Jā 1 gadu pēc līguma 
izpildes 

Nē Jā 

Informācija no potenciālā klienta un līdzaizņēmēja 
vai galvotāja kredītu reģistriem un parādnieku 
datubāzēm 

Maksātspējas 
izvērtēšana 

Patērētāju tiesību 
aizsardzības likums; 
Leģitīmā interese 
izvērtēt galvotāja spēju 
izpildīt parādnieka 
saistības; Pasākumu 

Nē 1 gadu pēc līguma 
izpildes  

Nē Nē 



Datu veids Apstrādes iemesls 
Juridiskais 

pamatojums 

Vai Jūs varat 
saņemt līzingu, ja 

Jūs nesniedzat 
mums šo 

informāciju? 

Cik ilgi mēs 
uzglabāsim šo 
informāciju par 

Jums? 

Vai Jūs varat lūgt 
mūs dzēst vai 
pārtraukt šīs 
informācijas 

izmantošanu jebkurā 
laikā? 

Vai Jūs varat 
mūs lūgt labot 

šo 
informāciju? 

īstenošana pirms 
Līguma noslēgšanas 

Potenciālā klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja 
vārds, uzvārds, personas kods, ID vai pases kopija 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu 
legalizēšanas un 
terorisma 
finansēšanas 
novēršana 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un 
terorisma un 
proliferācijas 
finansēšanas 
novēršanas likuma 
14.panta pirmā daļa 

Nē 5 gadus no pēdējā 
kontakta vai līguma 
izpildes 

Nē Jā 

Izraksts no potenciālā klienta un līdzaizņēmēja 
bankas konta 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu 
legalizēšanas un 
terorisma 
finansēšanas 
novēršana 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas 
un terorisma un 
proliferācijas 
finansēšanas 
novēršanas likums 

Nē 5 gadus no pēdējā 
kontakta vai līguma 
izpildes 

Nē Jā 

Potenciālā klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja 
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu summa 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu 
legalizēšanas un 
terorisma 
finansēšanas 
novēršana 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas 
un terorisma un 
proliferācijas 
finansēšanas 
novēršanas likums 

Nē 5 gadus no pēdējā 
kontakta vai līguma 
izpildes 

Nē Jā 

Informācija no kredītu reģistriem un parādnieku 
datubāzēm par potenciālo klientu un 
līdzaizņēmēju vai galvotāju 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu 
legalizēšanas un 
terorisma 
finansēšanas 
novēršana 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas 
un terorisma un 
proliferācijas 
finansēšanas 
novēršanas likums 

Nē 5 gadus no pēdējā 
kontakta vai līguma 
izpildes 

Nē Jā 

Klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja kredītlieta 
(informācija, kas uzglabāta dažādos datu avotos), 
kas satur visus personas datus, kas apstrādāti 
līzinga izsniegšanai un tā darbības laikā vai 
jebkura komunikācija ar Jums, ja līgums netiek 
parakstīts 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu 
legalizēšanas un 
terorisma 
finansēšanas 
novēršana 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas 
un terorisma un 
proliferācijas 
finansēšanas 
novēršanas likums 

Nē 5 gadus no pēdējā 
kontakta vai līguma 
izpildes 

Nē Nē 

Atzīme par politiski nozīmīgu personu, patiesā 
labuma guvēja informācija 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu 
legalizēšanas un 
terorisma 
finansēšanas 
novēršana 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas 
un terorisma un 
proliferācijas 
finansēšanas 
novēršanas likuma 
25.pants 

Nē 5 gadus no pēdējā 
kontakta vai līguma 
izpildes 

Nē Jā 

Informācija no Valsts ieņēmumu dienesta 
reģistriem 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu 
legalizēšanas un 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas 
un terorisma un 

Nē 5 gadus no pēdējā 
kontakta vai līguma 
izpildes 

Nē Nē 



Datu veids Apstrādes iemesls 
Juridiskais 

pamatojums 

Vai Jūs varat 
saņemt līzingu, ja 

Jūs nesniedzat 
mums šo 

informāciju? 

Cik ilgi mēs 
uzglabāsim šo 
informāciju par 

Jums? 

Vai Jūs varat lūgt 
mūs dzēst vai 
pārtraukt šīs 
informācijas 

izmantošanu jebkurā 
laikā? 

Vai Jūs varat 
mūs lūgt labot 

šo 
informāciju? 

terorisma 
finansēšanas 
novēršana 

proliferācijas 
finansēšanas 
novēršanas likuma 
41.panta otrās daļas 
2.punkts 

Potenciālā klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja 
vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta Nr. 

Līzinga piešķiršana 
un izpilde 

Līguma parakstīšana Nē 10 gadi pēc līguma 
izpildes vai pagājuši 
5 gadi no līzinga 
piešķiršanas 
atteikuma dienas 

Nē Jā 

Potenciālā klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja 
kontaktinformācija un pasta adrese 

Līzinga piešķiršana 
un izpilde 

Līguma parakstīšana Nē 10 gadi pēc līguma 
izpildes vai pagājuši 
5 gadi no līzinga 
piešķiršanas 
atteikuma dienas 

Nē Jā 

Potenciālā klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja 
vārds, uzvārds, personas kods 

Līzinga objekta 
apdrošināšana  

Piekrišana Jā Līdz 
apdrošināšanas 
līgums ir parakstīts 

Jā Jā 

Apdrošināšanas iegāde 
līguma izpildei 

Jā Līdz 
apdrošināšanas 
līgums ir parakstīts 

Jā Jā 

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, līzinga līgums, 
veiktie maksājumi, apgādājamo skaits par 
potenciālo klientu un līdzaizņēmēju vai galvotāju 

Parādu piedziņa Leģitīma interese atgūt 
parādu 

Nav piemērojams Līdz parāds ir 
atmaksāts vai 
cedēts citai 
personai 

Nē Jā 

Klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja kredītlieta 
(informācija, kas uzglabāta dažādos datu avotos), 
kas satur visus personas datus, kas apstrādāti 
līzinga izsniegšanai un tā darbības laikā 

Pakalpojumu 
sniegšana; 
Līgumsaistību 
izpildes 
nodrošināšana 

Līguma izpilde Nē 10 gadi pēc līguma 
izpildes vai pagājuši 
5 gadi no līzinga 
piešķiršanas 
atteikuma dienas 

Nē Jā 

Klienta un līdzaizņēmēja vai galvotāja kredītlieta 
(informācija, kas uzglabāta dažādos datu avotos), 
kas satur visus personas datus, kas apstrādāti 
līzinga izsniegšanai un tā darbības laikā 

Citadele Leasing 
interešu aizstāvība 
sūdzību gadījumos 

Leģitīmā interese gūt 
peļnu no līzinga 
darījuma 

Nav piemērojams 3 gadus pēc tam, 
kad līzings ir 
atmaksāts 

Nē Jā 

Telefona sarunu ierakstīšana Klientu 
apkalpošanas 
kvalitātes 
izvērtēšana 

Leģitīmā interese 
nodrošināt un uzlabotu 
pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti, 
nodrošinātu 
pierādījumus 
darījumiem un 
komunikācijai ar Jums 

Jā 12 mēneši Jā Nē 



Datu veids Apstrādes iemesls 
Juridiskais 

pamatojums 

Vai Jūs varat 
saņemt līzingu, ja 

Jūs nesniedzat 
mums šo 

informāciju? 

Cik ilgi mēs 
uzglabāsim šo 
informāciju par 

Jums? 

Vai Jūs varat lūgt 
mūs dzēst vai 
pārtraukt šīs 
informācijas 

izmantošanu jebkurā 
laikā? 

Vai Jūs varat 
mūs lūgt labot 

šo 
informāciju? 

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, 
informācija par maksātspēju un saistībām no 
kredītlietas, cita informācija 

Reklāmai – 
paziņojumu un 
piedāvājumu 
saņemšana 

Piekrišana Jā Līdz piekrišanas 
atsaukšanai 

Jā Jā 

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, 
informācija par maksātspēju un saistībām no 
kredītlietas, informācija no kredītinformācijas 
birojiem un parādnieku datubāzēm, cita 
informācija 

Reklāmai – 
personīgo 
kreditēšanas limitu 
piedāvājumu 
saņemšana 

Piekrišana Jā Līdz piekrišanas 
atsaukšanai 

Jā Jā 

 

Mēs apstrādājam informāciju par auto atpircējiem sekojošiem mērķiem: 
 

Datu veids 
Apstrādes 

iemesls 
Juridiskais 

pamatojums 

Vai Jums ir iespēja atpirkt 
auto, ja Jūs nesniedzat 
mums šo informāciju? 

Cik ilgi mēs 
uzglabāsim 

informāciju par 
Jums? 

Vai Jūs varat lūgt mūs dzēst 
vai pārtraukt šīs informācijas 
izmantošanu jebkurā laikā? 

Vai Jūs varat mums lūgt labot šo 
informāciju? 

Vārds Uzvārds, 
personas kods un 
adrese 

Auto atpirkšanas 
noformēšana 

Līguma 
noslēgšana un 
izpilde 

Nē 10 gadus pēc līguma 
izpildes 

Nē Jā 

 


