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PRIVĀTUMA POLITIKA 

Mums rūp Jūsu privātums, tādēļ privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam - 

fiziskajai personai, piemēram, izglītojamajiem un viņu vecākiem - informāciju par personas 

datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu glabāšanas ilgumu, datu subjekta 

tiesībām u.c. jautājumiem. 

 

Pārzinis un tā 
kontaktinformācija 

Deju skola "Vendija"  
Izglītības iestādes reģ.nr. 3372803017 
Adrese: Rīga, Āgenskalns, Mazā Nometņu iela 47  
E-pasts: skola@vendija.lv 
 
Deju skola informē, ka attiecībā uz izglītojamo 
personas datu apstrādi, deju skola ir uzskatāma par 
personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas izpratnē.  

Personas dati Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai 
identificējamu fizisku personu, tajā skaitā, izglītojamo vai 
viņa vecāku, koncerta apmeklētāju u.c. 
  
Deju skola var apstrādāt šādus personas datus, piemēram: 

 tādas ziņas par izglītojamo, kā vārds, uzvārds, 
personas kods, dzimums, deklarētās dzīvesvietas 
adrese, ieskaitīšanas datums, ārsta izziņa par 
izglītojamā veselības stāvokļa atbilstību 
paredzamajai slodzei, dzimšanas apliecības vai 
pases kopija u.c. Šo personas datu apstrādi paredz 
normatīvais regulējums, kas deju skolai kā izglītības 
iestādei ir saistošs; 

 informācija, tajā skaitā, kontaktinformācija, par 
izglītojamā vecākiem; 

 fotogrāfijas un videoieraksti no pasākumiem, 
nodarbībām, konkursiem u.tml.; 

 videoieraksti, kas tiek veikti deju skolas telpās 
drošības un nekustāmā īpašuma aizsardzības 
nolūkos; 

 personas dati, kas tiek norādīti iesniegumos, 
sūdzībās, priekšlikumos u.c. 

Personas datu apstrādes 
nolūki 

Personas datu apstrādes nolūki: 

 līguma noslēgšana ar izglītojamā vecākiem; 

 nodarbību organizēšana; 

 dažāda veida pasākumu, piemēram, konkursi, 
festivāli, koncerti u.c. organizēšana; 

 deju skola piedalās dažāda veida pasākumos 
Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās, kā 
rezultātā ir nepieciešams nodrošināt transporta 
pakalpojumus un/vai naktsmītnes izglītojamiem;  
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 lai nodrošinātu drošu vidi un aizsargātu savu 
nekustamo īpašumu, deju skolas telpās tiek veikta 
videonovērošana; 

 normatīvā regulējuma prasību izpilde; 

 informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm 
ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un 
apjomā. 

Personas datu apstrādes 
tiesiskais pamats 

Deju skola neapstrādā personas datus ar sākotnējiem 
nolūkiem nesavienojamā veidā. 
 
Deju skola apstrādā personas datus tikai tad, ja tam ir 
tiesiskais pamats, piemēram: 

 līguma noslēgšana un izpilde, piemēram, līguma 
noslēgšana ar izglītojamā vecākiem; 

 juridisku pienākumu izpilde, piemēram, deju skolai 
kā izglītības iestādei ir nepieciešams apstrādāt 
personas datus, lai izpildītu pienākumus, kas izriet 
no normatīvā regulējuma (piemēram, Ministru 
kabineta 2007. gada 6. marta noteikumi ”Noteikumi 
par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā 
procesa un eksaminācijas centru profesionālās 
kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti 
nepieciešamo dokumentāciju”); 

 likumīgās (leģitīmās) intereses, piemēram, 
sabiedrības informēšana par deju skolas darbību un 
nodarbību popularizēšana; drošas vides 
nodrošināšana un nekustamā īpašuma aizsardzība, 
kā rezultātā deju skolas telpās tiek veikta 
videonovērošana; 

 datu subjekta piekrišana, piemēram, piekrišana 
izmantot izglītojamā fotogrāfijas. Piekrišanu 
nepilngadīgo izglītojamo vietā sniedz viņu vecāki.  

Personas datu saņēmēji Personas dati ir drošībā un tie netiek pārdoti vai citā 
neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām.  
 
Personas dati var tikt nodoti tālāk: 

 normatīvajā regulējumā noteiktos gadījumos; 

 vai gadījumos, ja ir saņemta datu subjekta 
piekrišana. Piemēram, deju skola organizē un 
piedalās dažāda veida pasākumos Latvijas 
Republikas teritorijā un ārpus tās, piemēram, 
sacensības un koncerti, kā rezultātā ir 
nepieciešams nodrošināt transporta pakalpojumus 
un/vai naktsmītnes bērniem. Lai nodrošinātu 
transporta un/vai izmitināšanas pakalpojumus, 
piemēram, nakšņošanu viesnīcās, ir nepieciešams 
veikt rezervācijas un nodot izglītojamo personas 
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datus šiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, 
viesnīcām. 

Personas datu glabāšanas 
termiņš 

Personas dati tiek glabāti līdz: 

 noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai; 

 ciktāl normatīvais regulējums nosaka deju skolas 
pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus; 

 ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, 
personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā 
piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.  
 

Deju skola veic attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
personas dati ir drošībā, kā arī personas datu apstrāde 
notiek tikai saskaņā ar normatīvo regulējumu un deju 
skolas iekšējām politikām un kārtībām. 

Personas datu apstrādes 
principi 

Deju skola personas datu apstrādē ievēro šādus principus: 

 personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un 
datu subjektam pārredzamā veidā (“likumīgums, 
godprātība un pārredzamība”); 

 tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, 
un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem 
nolūkiem nesavietojamā veidā (“nolūka 
ierobežojumi”); 

 ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas 
nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu 
minimizēšana”); 

 ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti, neprecīzi 
personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek 
apstrādāti, bez kavēšanās tiek dzēsti vai laboti 
(“precizitāte”); 

 tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu 
identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, 
kādos attiecīgos personas datus apstrādā 
(“glabāšanas ierobežojums”); 

 tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta 
atbilstoša personas datu drošība, tostarp 
aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi 
un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai 
sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai 
organizatoriskos pasākumus (“integritāte un 
konfidencialitāte”). 

Datu subjekta tiesības Datu subjektiem ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu 
aizsardzības regula, piemēram: 

 tiesībām piekļūt personas datiem un saņemt 
informāciju par to apstrādi; 

 tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus 
vai nepilnīgus personas datus; 

 tiesībām tikt aizmirstam; 
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 tiesībām atsaukt piekrišanu; 
 tiesībām vērsies ar sūdzību Datu valsts inspekcijā 

u.c. 
 

Papildus informācija pieejama Vispārīgajā datu 
aizsardzības regulā, kas atrodama pēc tiešsaistes: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  
 
Deju skolai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma 
politikā, publiskojot tās aktuālo versiju savā mājaslapā. 
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