
INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI 
 

Pārzinis personas datu apstrādei ir PIKC "Saldus tehnikums", adrese: Kalnsētas iela 24, Saldus, 

LV-3801, tālrunis: 63807012, elektroniskā pasta adrese: info@saldustehnikums.lv 

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpdd.lv 

Jūsu personas datu apstrādes nolūks – izglītojamā uzņemšanai un mācību procesa 

nodrošināšanai. 

Personu datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats:  

 Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

a)apakšpunkts), ja tāda sniegta par saziņas organizēšanu ar vecākiem, fotogrāfiju un video 

iegūšanai un publicēšanai; 

 Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

c)apakšpunkts, Profesionālās izglītības likums,  Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija 

noteikumi Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi" u.c. normatīvie akti, 

kas reglamentē profesionālās izglītības nodrošināšanu) mācību un pedagoģiskā procesa 

organizēšanai. 

 Īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6.panta 1.punkta e)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts) izglītojamo 

profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās palīdzības nodrošināšana, sociāl-pedagoģisko 

aktivitāšu veikšana, mācību un kvalifikācijas prakses organizēšana, centralizēto eksāmenu 

u.c. pārbaudījumu organizēšana (t.sk. fotogrāfiju iegūšana) u.c. mācību un pedagoģiskā 

procesa nolūkiem ; 

 Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

f)apakšpunkts) izvērtēt pretendenta saņemto pieteikumu, veicot videonovērošanu īpašuma 

aizsardzībai un kārtības nodrošināšanai u.c. mācību un pedagoģiskā procesa nolūkiem. 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

 PIKC “Saldus tehnikums” uzņemšanas komisija (kandidāta izvērtēšana, saziņas un pārrunu 

organizēšana); 

 PIKC “Saldus tehnikums”  administrācijas darbinieki, pedagogi un atbalsta darbinieki 

atbilstoši kompetencei (mācību un pedagoģiskā procesa organizēšanai); 

 Izglītības un zinātnes ministrija (nodrošina tās pārziņā esošā Valsts izglītības informācijas 

sistēmā (VIIS)); 

 Valsts izglītības satura centrs (nodrošina tā pārziņā esošā Valsts pārbaudījumu 

informācijas sistēma (VPIS)); 

 Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (e-klase, elektroniskā pasta uzturētājs); 

 Nepieciešamības gadījumā - citas valsts un pašvaldības institūcijas, ja to paredz normatīvie 

akti. 

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 75 gadus pēc uzņemšanas izglītības iestādē. Ja netiksiet 

uzņemts, tad iesniegtie dokumenti tiek utilizēti līdz attiecīgā gada 1. oktobrim.  

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 

neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu Jūsu 

lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, 

kā arī iebilst pret apstrādi; 

2. atsaukt piekrišanu, jebkurā laikā, ja tā ir sniegta. Datu apstrāde ir likumīga, ja tā ir veikta 

līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim; 

3. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

 

Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas var būt minētas iesniegtajā 

iesniegumā, par to personu datu apstrādi, kas saistītas ar šī iesnieguma izskatīšanu. 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
(paraksts, likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, datums) 

  



 

PIEKRIŠANA IZGLĪTOJAMĀ DATU APSTRĀDEI 
saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir PIKC "Saldus tehnikums", adrese: Kalnsētas iela 24, Saldus, 

LV-3801, tālrunis: 63807012, elektroniskā pasta adrese: info@saldustehnikums.lv (turpmāk - 

Tehnikums). 

Tehnikums veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, saistībā ar dažādām 

organizētām aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti arī izglītojamie, lai veidotu un 

atspoguļotu Tehnikuma dzīvi un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā. Fotogrāfijas un 

videoattēls var tikt publicētas Tehnikuma tīmekļa vietnē, drukātajos izdevumos (gada grāmatās). 

Ja fotogrāfijas un videoattēls tiks publiskotas tīmekļa vietnē vai sociālajā tīklā, tās netiks sasaistīts 

ar izglītojamā vārdu, uzvārdu. 

Jūs varat nepiekrist personas datu apstrādei. Ja Jūs vēlēsies fotogrāfiju vai videoattēla dzēšanu no 

Tehnikuma tīmekļa vietnes, sociālā tīkla, drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts), tad 

savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā par to informējot Direktores vietnieci kultūrizglītības 

un audzināšanas jomā 

Personas datu apstrādes nolūks  Piekrītu  Nepiekrītu 

Fotogrāfijas (t.sk. video attēla) publicēšana Tehnikuma 

tīmekļa vietnē (saldustehnikums.lv), lai veidotu un 

atspoguļotu Tehnikuma dzīvi un vēsturi. 

    

Fotogrāfijas (t.sk. video attēla) publicēšana Tehnikuma 

sociālajā tīklā (facebook.com), lai veidotu un atspoguļotu 

Tehnikuma dzīvi (aktuālos pasākumus). 

    

 

 
Izglītojamais ___________________________________________________________  

                      (vārds, uzvārds)    

 

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt 

piekrišanu personas datu apstrādei.  

 

Paraksts: ________________ /_____________________________________________  
                                             (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, datums)  

 

Papildus informācija: 

1. Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpdd.lv 

2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts). 

3. Personas datu saņēmēji –  Tehnikuma administrācija (fotogrāfiju un videoattēlu glabāšana,  

publicēšana), nepieciešamības gadījumā pārziņa nolīgtais apstrādātājs (fotogrāfs, video 

operators), kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur izvietotas 

fotogrāfijas un videoattēli. 

4. Izglītojamā personas datus glabās līdz brīdim, kad tiks lūgts dzēst fotogrāfijas un 

videoattēlus, vai iebildīsiet fotogrāfiju un video attēla publiskošanai.  

5. Informējam, ka Jums ir tiesības: 

4.1. piekļūt personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu 

apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

4.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  
 


