Piekrišana datu apstrādei
saistībā ar fotografēšanu un filmēšanu, kas tiks veikta SIA “MĀKU PELDĒT”
organizēto pasākumu laikā
Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “MĀKU PELDĒT” (turpmāk – Pārzinis), adrese
Katrīnas dambis 26-6, Rīga, tālrunis 26721430, elektroniskā pasta adrese:
info@makupeldet.lv
Pārzinis veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, saistībā ar dažādām
organizētām aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti bērni, lai veidotu un atspoguļotu
nodarbību / nometņu norisi un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā.
Fotogrāfijas un videoattēls var tikt publicētas Pārziņa tīmekļa vietnē, sociālajā tīklā. Ja
fotogrāfijas un videoattēls tiks publiskotas tīmekļa vietnē vai sociālajā tīklā, tās netiks
sasaistīts ar pasākuma dalībnieka vārdu, uzvārdu.
Jūs varat nepiekrist personas datu apstrādei. Ja Jūs/ Jūsu bērns vēlēsies fotogrāfiju vai
videoattēla dzēšanu no Pārziņa tīmekļa vietnes, sociālā tīkla, tad savu piekrišanu varat atsaukt
jebkurā laikā par to informējot Pārzini pa augstāk norādīto kontaktinformāciju vai pa tiešo
vēršoties pie pasākuma vadītāja.

Personas datu apstrādes nolūks
Fotogrāfijas (t.sk. video attēla) publicēšana Pārziņa tīmekļa vietnē (www.makupeldet.lv ,
sociālie tīkli – Facebook, Google Analytics, Google Maps, Instagram, Youtube), lai
veidotu un atspoguļotu nodarbību / nometņu norisi un vēsturi, ka arī informētu pasākumu
dalībnieku pārstāvjus par tās norisi.
Papildus informācija:
1. Personas datu saņēmēji – Pārziņa atbildīgie darbinieki (fotogrāfiju un videoattēlu
glabāšana, drukāto fotogrāfiju publicēšana, fotogrāfiju un videoattēla publicēšana),
nepieciešamības gadījumā pārziņa nolīgtais apstrādātājs (fotogrāfs, video operators,
mājaslapas uzturētājs), kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur
publicētas fotogrāfijas un videoattēli.
2. Jūsu/ Jūsu bērna personas datus glabās līdz brīdim, kad tiks lūgts dzēst fotogrāfijas
un videoattēlus, vai iebildīsiet Jūsu/ Jūsu bērna fotogrāfiju un video attēla
publiskošanai.
3. Informējam,
ka
Jums
ir
tiesības:
4.1. piekļūt Jūsu/ Jūsu bērna personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos lūgt Jūsu/ Jūsu bērna personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst
pret
apstrādi;
4.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu/ Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu
valsts inspekcijā.

