
Informācija par Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma  

izglītojamo personas datu apstrādi 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam (turpmāk tekstā arī - izglītības iestāde), lai izpildītu tā funkcijas, ir 

nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida izglītojamo personas datus. Izglītības iestāde 

apzinās, ka izglītojamo personas dati ir aizsargājami, un apstrādās tos, ievērojot konfidencialitātes prasības 

un rūpējoties par Jūsu personas datu drošību. 

Ņemot vērā, ka ar 2018. gada 25. maiju tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula), sniedzam  informāciju par 

izglītojamo personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. 

Personas datu apstrādes pārzinis 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Reģ. nr. 90001251999, juridiskā adrese: Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-

1029, tālr. 67427220, e-pasts: rmmt@rmmt.lv  

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar izglītības iestādes veikto personas datu apstrādi, 

aicinām vispirms sazināties ar mums, izmantojot šajā punktā norādīto pārziņa kontaktinformāciju, vai arī 

sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot datu uz lauris@rmmt.lv vai info@tavidati.lv. 

(Saņemot izglītojamā vai tā likumiskā pārstāvja iesniegumu, izglītības iestāde vispirms izvērtēs tā saturu un 

iesniedzēja identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas patur iespēju lūgt personu papildus 

sevi identificēt, lai nodrošinātu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai). 

Personas datu apstrādes nolūks 

Izglītojamo personas dati izglītības iestādē tiek apstrādāti šādiem mērķiem: 

• Izglītības funkcijas īstenošanai, tajā skaitā, uzņemšanas procesa organizēšanai, profesionālās 

izglītības mācību procesa organizēšanai un nodrošināšanai, tostarp, lai uzraudzītu izglītojamo 

mācību priekšmetu apgūšanas progresu un izglītības vajadzības, profesionālās tālākizglītības 

pilnveides nodrošināšanai, Eiropas Savienības un citu projektu administrēšanai, ārpus 

formālās izglītības lietvedības administrēšanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu 

izpildei attiecībā uz izglītojamā veselības stāvokli, bibliotēkas lietotāju uzskaitei u.c.; 
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• Izglītības iestādes mācību programmu popularizēšanai un sabiedrības informēšanai par 

izglītības iestādes darbu (tajā skaitā par piedalīšanās izstādēs, pasākumos, konkursos u.tml., 

kā arī informācijas publicēšana masu medijos, drukātajos izdevumos un sociālajos tīklos); 

• Saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanai, tajā skaitā izglītības iestādes dienesta 

viesnīcas piekļuves administrēšanai, līgumu noslēgšanai par dienesta viesnīcas izmantošanu, 

noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un 

izglītojamo vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības, aizsardzību 

(videonovērošana) u.tml. 

Šajā punktā minēto datu apstrādes nolūku uzskaitījums ir indikatīvs un izglītojamā personas dati var tikt 

apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami 

normatīvo aktu prasību un minēto mērķu izpildei. 

Apstrādes juridiskais pamats 

Izglītības iestādes veiktā izglītojamo personas datu apstrāde lielākajā daļā gadījumu balstās uz Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai 

izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (t.i. lai īstenotu izglītības iestādei normatīvajos aktos 

noteiktās funkcijas izglītības jomā), kā arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e) 

apakšpunktu (t.i. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot 

izglītības iestādei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras). 

Tomēr atsevišķos gadījumos izglītojamo personas datu apstrāde var balstīties uz Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu, kas nosaka apstrāde ir likumīga, ja datu subjekts ir devis 

piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

pirmās daļas f) apakšpunktu, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo 

interešu ievērošanai (piemēram, izglītības iestādes telpās un teritorijā veiktās videonovērošanas gadījumā 

noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu 

interešu, t.sk. dzīvības un veselības, aizsardzību ). 

Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgās izglītības iestādes funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā 

apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Attiecībā uz izglītojamo personas datu apstrādi automatizēta 

lēmumu pieņemšana netiek veikta. 

 



Personas datu veidi 

Izglītības iestādē apstrādā šādu kategoriju izglītojamo personas datus: 

• Izglītojamo identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un 

kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs); 

• Izglītojamo raksturojoša informācija, piem., tautība, valoda, dzimums, invaliditātes esamība 

u.c.; 

• Informācija, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu izglītojamā drošību un aizsardzību skolā, 

piem., tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi, sociālā dienesta informācija u.c.; 

• Informācija par izglītojamā veselības stāvokli; 

• Informācija par izglītības iestādes apmeklējumiem, piemēram, apmeklēto nodarbību skaits, 

prombūtnes skaits; 

• Informācija par iepriekšējām izglītības iestādēm; 

• Informācija par sekmēm, piemēram, novērtējumi un sasniegumi, kā arī par pieteikumiem 

dalībai olimpiādēs  un konkursos un to rezultāti; 

• Informācija par izglītojamā uzvedību izglītības iestādē; 

• Informācija, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai un dažādu mācību metožu 

pielietošanai, piemēram, audio vai videoieraksti. 

• Informācija, kas nepieciešama, lai noslēgtu līgumu par dienesta viesnīcas izmantošanu. 

Par izglītojamā likumisko pārstāvi izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas: identificējošā 

informācija (vārds, uzvārds, personas kods) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs, e-pasta 

adrese). Izglītības iestāde apstrādā izglītojamā pārstāvja personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos 

noteiktās prasības un pienākumus, kā arī lai sazinātos nepieciešamības gadījumā. 

Personas datu saņēmēju kategorijas un informācija par nodošanu uz trešo valsti 

Izglītības iestāde un tās pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, 

izglītības atbalsta iestādes, sadarbības uzņēmumi (prakses vietas), medicīnas iestādes vai ārstniecības 

personas, ja izglītojamam rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības, bērnu tiesības 

aizsardzības iestādes, ja to nosaka normatīvie akti, personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem 

pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, juridiskie konsultanti, datu bāzes 

izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar izglītības iestādes funkciju 

nodrošināšanu, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie subjekti.  



Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai. 

Personas datu glabāšanas ilgums 

Izglītojamo personas dati tiek apstrādāti un glabāti līdz izglītības iestādes noteiktā personas datu apstrādes 

mērķa sasniegšanai saskaņā ar izglītības iestādes noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu, arhīvu 

pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām. Pēc glabāšanas laika beigām, personas dati tiek neatgriezeniski 

dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāv pienākums tos glabāt. 

Savukārt attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai persona izteiks piekrišanu, mēs apstrādāsim personas 

datus līdz brīdim, kamēr persona neatsauks savu piekrišanu, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai. 

Datu subjekta tiesības 

• Personas datu atjaunošana - ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus izglītojamais vai tā 

likumiskais pārstāvis ir sniedzis, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura 

vai e-pasta maiņa, lūdzam sazināties un iesniegt aktuālos datus, lai izglītības iestāde varētu sasniegt 

attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus. 

• Tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos -  saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

noteikumiem izglītojamam vai tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, 

kas ir izglītības iestādes rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret 

datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

• Tiesības atsaukt piekrišanu - ja izglītojamā personas datu apstrāde pamatojas uz piekrišanu, 

izglītojamam vai tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un turpmāk izglītojamā 

personas datus, kurus apstrādājā uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam izglītības iestāde 

neapstrādās. Izglītības iestāde vērš uzmanību, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu 

personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz 

līgumu, izglītības iestādes leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem 

likumīgai datu apstrādei. 

• Gadījumos, kad personas datu apstrāde ir noteikta ar likumu vai līgumu, izglītojamam vai tā 

likumiskajam pārstāvim ir pienākums sniegt personas datus tādā apjomā, lai izglītības iestāde varētu 

izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai varētu noslēgt līgumu. Datu apstrāde, kuras 

tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz brīvprātības principa. 



Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic darbības, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas 

neizdodas, izglītojamam vai tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts 

inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011). 

 

 


