
Vispārīgās datu aizsardzība izglītības iestādē 
Personas datu apstrādes nolūks: Audzēkņu uzskaite.  

Pārzinis: Pāvilostas novada pašvaldība. Adrese: Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā, LV-3466, Reģistrācijas Nr. 90000059438, Tālr.: +371 63498261; E-

pasts: dome@pavilosta.lv    

Datu aizsardzības speciālists: Anta LĪBIETE, tālr.: 63498229 

anta.libiete@pavilosta.lv  

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts ("Izglītības likums", 

"Vispārējās izglītības likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). 

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija, Valsts 

izglītības informācijas sistēma. 

Personas datu kategorijas: Audzēkņi un audzēkņu likumiskie vecāki tikai tādā 

apjomā kā tas ir noteikts "Izglītības likums", "Vispārējās izglītības likums" un uz šo 

likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. 

Personas datu glabāšanas ilgums: 10 gadi. 

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts pats par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; 

Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt 

pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības 

speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt 

uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās 

institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz 

trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām. 

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu 

aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas 

datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai 

tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, 

neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta 

piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, 

t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.  

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu 

pieņemšana, tostarp profilēšana. 

Personas datu apstrādes politika: 

 Mēs ļoti nopietni uztveram personas datu apstrādes aizsardzību, ko mēs veicam 

ieviešot adekvātus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus atbilstoši Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas noteiktajām prasībām.  

 Lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar 

īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un 

veselības, aizsardzību, mēs paturam tiesības veikt video novērošanu.  

 Lai spētu nodrošināt efektīvu izglītības programmas īstenošanu, mēs paturam 

tiesības publicēt atsevišķus personas datus iestādes telpās, piemēram, bet ne 

tikai sarakstu ar personām un to pārbaudījumu, sporta un konkursu rezultātiem, 

kopbildēm un fotogrāfijām no mūsu pasākumiem, un tml.    

 Lai sniegtu efektīvāku informācijas sniegšanu audzēkņu vecākiem, mēs paturam 

tiesības informācijas un dokumentu nodošanu sniegt ar audzēkņu starpniecību.  

Darām Jums zināmu, ka publiskos pasākumos iestādes telpās mēs nenodrošinām 

personas datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju uzņemšanu un to iespējamu 

tālāku neautorizētu publiskošanu. Ja gadījumā šāda prettiesiska rīcība ir notikusi bez 

Jūsu piekrišanas, lūdzam vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.   


