Patentu valdes personas datu apstrādes politika
Šī politika izskaidro Jums personas datu apstrādi Patentu valdē

Kādēļ mēs apstrādājam personas datus?
Patentu valde ir personas datu pārzinis tiem personas datiem, kurus tā iegūst un uzglabā.
Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās Patentu valdes
funkcijas, uzdevumus un tiesības.
Patentu valdei ir šādas funkcijas, uzdevumi un tiesības:
1. Patentu valdei ir šādas funkcijas:
1.1. reģistrēt rūpnieciskā īpašuma objektus – izgudrojumu patentus (ieskaitot papildu
aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmes, dizainparaugus
un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas – un uzturēt attiecīgos reģistrus, kā arī sniegt citus ar
rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus;
1.2. veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un stiprināt tā
vērtību;
1.3. veikt Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma
iestādes funkcijas;
1.4. veidot specializētu informācijas krājumu un sniegt informācijas pakalpojumus rūpnieciskā
īpašuma tiesību aizsardzības jomā.
2. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Patentu valde veic šādus uzdevumus:
2.1. pieņem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus izgudrojumu, preču zīmju,
dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskajai aizsardzībai;
2.2. uztur Patentu reģistru (kas ietver arī papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu
aizsardzības līdzekļiem), Preču zīmju reģistru, Dizainparaugu reģistru un Pusvadītāju
izstrādājumu topogrāfiju reģistru;
2.3. sastāda un publicē Patentu valdes oficiālo izdevumu;
2.4. informē sabiedrību, organizē pasākumus un apmācības, lai veicinātu sabiedrības izpratni
par priekšrocībām, ko nodrošina rūpnieciskā īpašuma aizsardzība;
2.5. veic pasākumus rūpnieciskā īpašuma vērtības stiprināšanai;
2.6. uztur un papildina rūpnieciskā īpašuma informācijas krājumu, apkopo informāciju un
veido tiešsaistes un lokālos informācijas resursus;
2.7. organizē profesionālo patentpilnvarnieku atestēšanu un kārto to sarakstu;

2.8. nodrošina Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes organizatorisko un administratīvo
darbību;
2.9. atbilstoši kompetencei nodrošina Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi un pārstāv
Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un pasākumos;
2.10. atbilstoši kompetencei piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā
par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem;
2.11. sniedz maksas pakalpojumus un veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
3. Patentu valdei atbilstoši kompetencei ir šādas tiesības:
3.1. sniegt priekšlikumus par nozari reglamentējošo tiesību aktu un attīstības plānošanas
dokumentu projektu izstrādi;
3.2. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;
3.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt iestādes
uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;
3.4. izveidot padomes, komisijas un darba grupas, kuru sastāvā ir citu valsts pārvaldes iestāžu,
kā arī biedrību un nodibinājumu (pēc vienošanās ar attiecīgo institūciju vadību) speciālisti;
3.5. atbilstoši kompetencei sadarboties un slēgt sadarbības līgumus ar ārvalstu iestādēm,
starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām, piedalīties starptautisko organizāciju rīkotajos
pasākumos un koordinēt starptautisko sadarbību;
3.6. sadarboties un slēgt līgumus publisko pakalpojumu jomā ar fiziskām un juridiskām
personām;
3.7. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
Par personas datiem
Personas dati ir informācija par Jums kā indivīdu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, personas
kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Personas dati sevī neietver informāciju par mirušām
personām, biedrībām, nodibinājumiem, organizācijām un komersantiem.
Mūsu apņemšanās
Apstrādājot personas datus, mēs apņemamies stingri ievērot personas datu aizsardzību
regulējošos normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, tas ir apstrādāt tikai precīzam
un noteiktam mērķim, pieprasīt tikai tādus personu datus veidus, kas nepieciešami mērķa
realizācijai, apstrādāt tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms mērķis, tas ir, tiesību normās un lietu
nomenklatūrā noteiktais ilgums, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt jebkuru Jūsu
iesniegumā ietverto lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu un dzēšanu.
Vienlaikus mēs arī apņemamies izskatīt jebkuru sūdzību par datu apstrādi.

Personas dati, ko apstrādājam
Lai nodrošinātu Patentu valdes funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi, apstrādājam šādus
veidus:
 personu identificējoša informācija;
 personas kontaktinformācija;
 ziņas par nodarbinātību un izglītību;
Personas datu apstrāde
Jūs nododat personas datus Patentu valdei:
 izmantojot Patentu valdes pakalpojumus;
 sazinoties ar Patentu valdi.
Patentu valde var iegūt personas datus arī no citām ārvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm.
Patentu valde apstrādā personas datus, lai izskatītu juridisko un fizisko personu pieteikumus,
uzturētu rūpniecisko īpašumu reģistrus un publicētu informāciju par rūpniecisko īpašumu
Patentu valdes reģistros, datu bāzēs un oficiālajā izdevumā.
Personas dati var tikt apstrādāti administratīvos vai juridiskos nolūkos, piemēram:








statistiskai analīzei;
rezultatīvo rādītāju izstrādei, apkopošanai un analīzei;
problēmu apzināšanai;
priekšlikumu izstrādei;
klientu/lietotāju aptaujām vai reaģēšanai uz iesniegumiem, paziņojumiem, strīdiem vai
pretenzijām;
personāla plānošanai un atlasei;
konferenču, semināru, apmācību rīkošanai

Personas dati var tikt apstrādāti sabiedrības interesēs, piemēram, sabiedrības drošības,
veselības interesēs, vai lai novērstu/atklātu noziedzīgus nodarījumus. Mēs varam nodot jūsu
personas datus citām valsts vai likumsargājošām iestādēm normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.
Personas datu nodošana
Nolūkā izpildīt mūsu funkcijas, uzdevumus un tiesības, mums nepieciešams nodot citiem
tiesību subjektiem Jūsu personas datus. To mēs darām tikai gadījumos, ja tas ir noteikts fizisko
personu datu apstrādi regulējošās tiesību normās un citās tiesību normās.
Tiesību subjekti, kam mēs varam nodot Jūsu personas datus:







Jūsu likumiskie pārstāvji, pilnvarotās personas;
valsts un pašvaldības institūcijas;
valdības izveidotām koleģiālām lēmējinstitūcijām;
neatkarīgās institūcijas;
eksaminēšanas komisijas;
finanšu iestādes;











pretendentu uz amatiem izvērtēšanas komisijas;
apbalvojumu komisijas;
neatkarīgi auditori un revidenti;
tiesību aizsardzības iestādes;
plašsaziņas līdzekļi;
drošības iestādes;
tādi tiesību subjekti, kam deleģēti valsts un pašvaldību uzdevumi;
datu apstrādātāji, kas palīdz nodrošināt mūsu funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi;
datu uzraudzības iestāde.

Personas datu nosūtīšana ārpus Latvijas Republikas
Lai realizētu mūsu funkcijas, uzdevumus un pienākumus, ir nepieciešams nodot datus Eiropas
Savienības un Eiropas Ekonomikas Savienības dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām
institūcijām. Šāda datu nodošana notiek tikai stingri ievērojot personas datu apstrādes
normatīvos aktus.
Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi
Uzzināt to, kādus konkrēti Jūsu personas datus mēs apstrādājam, varat iesniedzot datu subjekta
pieprasījumu par datu apstrādi Patentu valdē. To var izdarīt iesniedzot pašrocīgi parakstītu
iesniegumu, elektroniski parakstītu iesniegumu, izmantojot www.Latvija.lv, vai noformējot
rakstveidā mutvārdos izteiktu iesniegumu.
Papildus informācija
Uzzināt vairāk par mūsu personas datu apstrādes politiku Jūs varat, sazinoties ar Patentu valdes
datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: DAS@lrpv.gov.lv, vai arī iesniedzot iesniegumu, kas
adresēts datu aizsardzības speciālistam.
Sūdzības
Jums ir tiesības iesniegt mums sūdzības par personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt
sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

