
Mākslu izglītības kompetences centrs 

"Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" 

(turpmāk tekstā – Pārzinis vai Vidusskola) 
Reģ. Nr.: 3337303585 

Adrese: K. Valdemāra 139, Rīga, LV-1013 

 

1. Vispārējā informācija 

Pārzinis rūpējas par Datu subjekta tiesību ievērošanu un privātumu, kā arī personas datu 

aizsardzību, ievēro personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību 

aktiem, un konkrēti - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Ņemot 

vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku, lai informētu Datu subjektus par 

personas datu apstrādes procesu, personas datu aizsardzību un Datu subjekta tiesībām. 

Šajā Privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā 

Vidusskola, turpmāk tekstā – Pārzinis, apstrādā fizisko personu datus. 

Pārzinis datu apstrādes procesā ievēro Regulā noteiktos personas datu apstrādes principus: 

• Likumīgumu 

• Godprātību 

• Pārredzamību 

• Nolūka ierobežojumus 

• Precizitāti 

• Minimizēšanu 

• Integritāti un konfidencialitāti 

• Glabāšanas ierobežojumus 

 

2. Definīcijas: 

Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai 

darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, 

reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, 

aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, 

saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 

Datu subjekts - identificēta vai identificējama fiziska persona (Vidusskolas darbinieki, 

audzēkņi, audzēkņu vecāki un citas fiziskas personas), kurai ir tiesiski nodibinātas saistības ar 

Pārzini vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar Vidusskolas nodrošināto mācību procesu. 

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku 

personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši 

identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, 

identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai 

vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, 

ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. 



3. Pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija 

Pārzinis - Mākslu izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola", Reģ. 

Nr.: 3337303585, adrese: K. Valdemāra 139, Rīga, LV-1013, sertificēta datu aizsardzības 

speciāliste Kristīne Rozēna, mob. tel. 26019499, e-pasts: kristine.heinrihsone@inbox.lv. 

4. Personas datu kategorijas 

Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vietas adrese, e-

pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, bankas konta numurs, utt. 

5. Datu subjektu kategorijas 

Datu subjektu kategorijas – Vidusskolas audzēkņi, audzēkņu vecāki (likumiskie aizbildņi), 

Vidusskolas darbinieki. 

6. Personas datu saņēmēju kategorijas 

Personas datus apstrādā Pārziņa darbinieki, kuri pilda savus amata pienākumus un ir 

apņēmušies ievērot Pārziņa sniegtos norādījumus. 

Personas datus apstrādā ārpakalpojumu sniedzēji, kuri ir noslēguši sadatbības līgumu ar Pārzini 

un apņēmušies ievērot pārziņa norādījumus attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību. 

Pārzinis nodod Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar 

piemērojamiem normatīvajiem aktiem: 

• Ar Pārziņa funkcionēšanu un mācību procesa nodrošināšanu saistītajām personām, 

pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem (ārpakalpojumu sniedzējiem), tostarp, bet 

ne tikai datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, apsardzes 

kompānijām, bankām, parādu piedziņas kompānijām u.c., ja ir pamatota nepieciešamība; 

• Tiesībsargājošām iestādēm vai citām trešajām personām, ja tiek uzskatīts par 

nepieciešamu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. 

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 

• Datu subjekta piekrišana; 

• Līgumsaistības ar Datu subjektu; 

• Likumiskais (leģitīmais) pamatojums – mācību procesa nodrošināšana Vidusskolā, 

kursu, semināru un citu apmācību organizēšana; 

• Lai aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses – drošības 

nodrošināšana Vidusskolā. 

8. Datu apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamatojums 

Personas datu apstrādes nolūki: 

• Vidusskolas mācību procesa nodrošināšanai; 

• Darba attiecību nodibināšanai un personāla vadībai; 

• Grāmatvedības uzskaitei, atalgojuma un stipendiju izmaksu administrēšanai; 

• Dažādu kursu un semināru, kā arī pasākumu rīkošanai; 
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• Atskaišu, pārskatu, ziņojumu, saskaņojumu, aptauju veikšanai; 

• Drošības nodrošināšanai Vidusskolā; 

• Mārketinga un reklāmas kampaņu organizēšanai; 

• Audzēkņu darbu izstādīšanai izstādēs un prakšu organizēšanai. 

Pārzinis glabās personas datus Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā 

termiņa ietvaros, kā arī līdz brīdim, kamēr nav sasniegti Privātuma politikā norādītie Personas 

datu apstrādes nolūki saskaņā ar Regulas prasībām. 

Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir nepieciešams un atbilstoši noteiktajiem 

personas datu apstrādes mērķiem (nolūkiem), ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu prasības. 

Personas datu uzglabāšanas termiņi ir noteikti Pārziņa personas datu apstrādes reģistrā. 

9. Datu nodošana ārpus Latvijas Republikas 

Saņemtie Personas dati netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas 

ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai. 

10. Konfidencialitāte un personas datu drošība 

Pārziņa drošības procedūras un iekšējie normatīvie akti atbilst Regulas prasībām. 

Pārziņa darbinieki ir apmācīti un ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu 

aizsardzības prasības. 

Personas datiem pieeja ir nodrošināta tikai autorizētiem Pārziņa darbiniekiem atsevišķos 

gadījumos Pārziņa sadarbības partneriem uz līguma pamata. 

Pārzinis nodrošina, ka personas datu apstrādes procesos tiek izmantoti atbilstoši tehnoloģiskie 

un organizatoriskie pasākumi, lai aizsargātu Datu subjektu personas datus. 

Pārzinis reaģēs uz visiem Datu subjektu iebildumiem par datu apstrādi un veiks visas darbības, 

lai novērstu iebildumus, ja tādi tiks saņemti un reaģēs uz Datu subjekta pretenziju un 

pieprasījumiem par personas datu apstrādi. 

11. Sīkdatņu politika 

Pārziņa (Vidusskolas) interneta mājas lapa, turpmāk tekstā – Vietne izmanto sīkdatnes. 

Sīkdatne jeb sīkfails ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne (informācija), kura tiek 

saglabāta lietotāja datorā vai citās ierīcēs lietotāja pārlūka failu direktorijā. 

Tas palīdz vietnei atcerēties jūsu iestatījumus, kurus jūs esat izvēlējies vietnes pārlūkošanai, lai 

katru reizi tās vairs nevajadzētu atkārtoti ievadīt un lai atvieglotu vietnes pārlūkošanu 

(piemēram, izmantoto valodu). Sīkdatnes (pēc IP adreses saglabāšanas) neidentificē lietotāju 

kā personu, vienīgi atpazīst lietotāju kā iepriekšējo vietnes apmeklētāju.  

Šeit jūs atradīsiet vairāk informācijas par to, kā Google Analytics darbojas un kādu 

informāciju šis rīks ļauj apkopot un analizēt: 

https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lv&ref_topic=6157800 



Jūs jebkurā laikā varat atspējot (atsaukt) Google Analytics vāktos datus, kā aprakstīts 

šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

Vietne, izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu 

Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai 

un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju 

uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā 

interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. 

Apmeklējot Pārziņa tīmekļa Vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa 

vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies 

ar informāciju par sīkdatnēm un piekrīt sīkdatņu izmantošanai.  

Sīkfailu lietošana palīdz Pārzinim reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un 

informāciju par apskatīto informāciju. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka 

Pārzinis nevar savienot datus ar individuālu lietotāju – Datu subjektu. 

12. Datu subjektu tiesības   

Saskaņā ar Regulu Datu subjektam ir šādas tiesības: 

• tiesības ierobežot personas datu apstrādi,  

• tiesības atsaukt piekrišanu veikt personas datu apstrādi, 

• tiesības piekļūt personas datiem,  

• tiesības izlabot vai dzēst personas datus no Pārziņa  sistēmām, ja vien Pārzinim nav 

tiesiska pamata turpināt personas datu apstrādi. 

Ja Datu subjekts paziņo Pārzinim par vēlmi izmantot kādu no šīm tiesībām, tad Pārzinis atbildēs 

uz šo pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 

Datu subjektam ir tiesības sazināties ar Pārzini, lai iegūtu informāciju par Pārziņa rīcībā 

esošajiem personas datiem par datu subjektu, apstiprinātu vai labotu tos.  

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt dzēst Pārziņa rīcībā esošos personas datus, ja vien šī prasība 

nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Datu subjekts jebkurā laikā var veikt labojumus iesniegtajos personas datos. Šādā gadījumā ir 

jāsazinās ar Pārzini pa tālruni (+371) 67360823 vai jānosūta vēstuli uz Pārziņa juridisko adresi: 

Mākslu izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" K.Valdemāra 

139, Rīga, LV-1013 vai nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi: rdmv@rdmv.lv. 

Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādē 

Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: +371 67223131, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv, Elijas 

ielā 17, Rīgā, LV-1050. 

Datu subjektam ir iespēja iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā 

klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), pa pastu, vai e-

pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 
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