SIA “MĀKU PELDĒT”
PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS PEPLDĒŠANAS NODARBĪBU / NOMETNES DALĪBNIEKIEM
1. Informācija par pārzini

Pārzinis nodarbību / nometnes dalībnieku un to pārstāvju (turpmāk uzrunāti par Jums vai datu
subjekti) personas datu apstrādei ir SIA “MĀKU PELDĒT” (turpmāk – Pārzinis), adrese
Katrīnas dambis 26-6, Rīga, tālrunis 26721430, elektroniskā pasta adrese: info@makupeldet.lv

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu datu apstrādi, tad Jūs varat ar
Pārzini sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus.
3. Nolūki kādiem Darba devējs apstrādā Jūsu personas datus un personas datu apstrādes juridiskais
pamats
3.1. Pārzinis apstrādās Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem,
tai skaitā:
3.1.1. Dalībnieku reģistrēšanai nodarbībām / nometnei un nodarbību / nometnes dalības
nodrošināšanai, tajā skaitā līguma par dalību nodarbībās / nometnē noslēgšanai un izpildei.
Šī nolūka ietvaros Pārzinis ievāc informāciju, kuru nepieciešams lai nodrošinātu Jums dalību
nodarbībās / nometnē. Sniegtu informāciju par nodarbību / nometnes dalībnieku, lai Pārzinis
veiktu to uzskaiti un reģistrēšanu nodarbībām / nometnei. Tāpat tiek ievākta informācija, lai
nepieciešamības gadījumā Pārzinis ar Jums varētu sazināties, nosūtīt rēķinu, informēt par
nodarbību / nometnes norisi un citiem jautājumiem, kas var būt saistīti ar nodarbību /
nometnes norisi un organizēšanu.
Šim nolūkam Pārzinim varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši Jūsu personas dati:
• Nodarbību / nometnes dalībnieka - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, informācija par
veselības stāvokli par ko būtu jāzina nodarbību / nometnes organizatoram, cita Jūsu
brīvprātīgi iesniegtā informācija;
• aizbildņa – vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
• līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta
1.punkta daļas b punkts);
• Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)
apakšpunkts) – attiecībā uz darbībām, ko Pārzinim jāveic organizējot nometnes
saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 “Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
• Jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta a) apašpunkts) –
attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati, piederība arodbiedrībai) apstrādi, ko
Jūs brīvprātīgi iesniedzat, lai informētu Pārzini par nodarbību / nometnes dalībnieka
veselības stāvokli, lai Pārzinis attiecīgā gadījumā zinātu kā rīkoties.

5. Datu saņēmēji
Pārzinis veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību
aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga
tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.
Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:
1) Pārziņa darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu
izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji, nodarbību / nometnes vadītājs;
2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā
apjomā, piemēram, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs (mājaslapa, kur iesniedzat
pieteikumu dalībai nodarbībās / nometnē), citas personas, kuras ir saistītas ar Pārziņa
pakalpojumu sniegšanu;
3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās
iestādes, veselības inspekcija, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
Pēc Jūsu pieprasījuma Pārzinis sniegs precīzu informāciju par datu saņēmējiem, norādot jau konkrētus
saņēmējus, tajā skaitā personas datu apstrādātājus.
7. Darbinieku personas datu nosūtīšana uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās
zonas (EEZ) valstīm.
Pārzinis nenodod Jūsu personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomiskās zonas.
8. Jūsu personas datu glabāšanas termiņš
Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas
datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Pamatā Jūsu personas
dati tiks glabāti 10 gadus, kā. Osaka grāmatvedības likums.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, Pārzinis ņem vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības,
līgumsaistību izpildes aspektus, darbinieku norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā, ja tāda atsevišķos
gadījumos tiek prasīta), kā arī Pārziņa leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem
vairs nebūs nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.
9. Jūsu tiesības attiecībā uz to datu apstrādi
Personas datu aktualizēšana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram telefona numura vai
e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu
sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.
Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi
saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu,
iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma
saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk

kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un,
ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.
Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu
subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:
1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pie nodarbību /
nometnes vadītāja;
2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: 1.punktā
norādīto adresi.
3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@makupeldet.lv, ieteicams
parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.
Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no
attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību
un izpaušanu attiecīgai personai.
Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to
atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs
attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu
personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz
līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu
apstrādei.
Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām
interesēm.
10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām
vispirms vērsties pie mums.
Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs
uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt
sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju
Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā www.dvi.lv
11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?
Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums
saistošos juridiskos pienākumus. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir
nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt
nometnes dalībnieka dalību nometnē. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu
palīdzēt uzlabot darba vidi vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir
brīvprātīga.
12. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?
Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

