
Personas datu aizsardzība Pļaviņu novada ģimnāzijā 

Ar šo paziņojumu sniedzam informāciju par to, kā Pļaviņu novada ģimnāzijā apstrādā (vāc, 

izmanto, glabā, dzēš) personas datus. 

Pļaviņu novada ģimnāzija (Daugavas iela 101,  Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālrunis: 

65133844, elektroniskā pasta adrese: skola@png.edu.lv mājas lapa: www.png.edu.lv) un 

Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odzienā („Skola”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV 

5109) ir Pārziņa (pašvaldības) iestāde, kas atbild par personas datu apstrādi skolā. Personas datu 

aizsardzības speciālista Pļaviņu novada pašvaldībā kontaktinformācija: 

datu.specialists@plavinas.lv, t.28616815.  

 

1. Kādēļ (kādiem nolūkiem) un uz kāda pamata Pļaviņu novada ģimnāzijā tiek apstrādāti 

jūsu dati? 

Jūsu personas dati tiek apstrādāti  galvenokārt, pildot Pļaviņu novada ģimnāzijas funkcijas, 

kuras ir noteiktas “Vispārējās izglītības likumā”. 

Situācijas, kurās drīkst apstrādāt (t.i ievākt, izmantot u.tml.)  jūsu personas datus, ir aprakstītas 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6., 9. un 10. pantā. Datu apstrādei Pļaviņu novada 

ģimnāzijā galvenokārt ir šādi tiesiskie pamati: 

1.1. juridisku pienākumu veikšana (Pļaviņu novada ģimnāzija apstrādā jūsu personas datus, 

lai izpildītu ārējo normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un citu pašvaldību 

likumīgiem pieprasījumiem.) 

1.2. lai izpildītu uzdevumu, kas tiek veikts īstenojot Pļaviņu novada ģimnāzijai likumīgi 

piešķirtās oficiālās pilnvaras; 

1.3. līguma noslēgšanai un izpildei – lai Pļaviņu novada ģimnāzija varētu noslēgt un izpildīt 

līgumu ar jums, Pļaviņu novada ģimnāzijai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas 

tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Pļaviņu novada ģimnāziju (vai jau noslēgtā līguma 

laikā); 

1.4. Pļaviņu novada ģimnāzija ir tiesīga apstrādāt datus papildus iepriekš norādītajiem u.c. 

tiesiskajiem pamatiem un nolūkiem, saņemot no jums brīvi sniegtu un 

nepārprotamu piekrišanu (atļauju).  

 

2. Kur (kādās vietās) notiek personas datu apstrāde? 

Jūsu datu apstrāde pamatā notiek Pļaviņu novada ģimnāzijā, kā arī Pļaviņu novada domē. 

Atsevišķos gadījumos citās vietās (piem., publiskos pasākumos ārpus telpām vai 

videonovērošanas objektos, par ko pie ieejas objektā (vai citā redzamā vietā) ir informatīva 

zīme.  

 

3. Kādus personas datus apstrādā Pļaviņu novada ģimnāzija? 

Atkarībā no jūsu iesniegtā iesnieguma satura (būtības), no jūsu izmantotajiem Pļaviņu novada 

ģimnāzijas pakalpojumiem un vairākiem citiem faktoriem Pļaviņu novada ģimnāzijas 

kompetencē esošo jautājumu risināšanai mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas: 

3.1. vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs, 

e-pasta adrese u.c. identifikācijas un komunikācijas dati: 

3.2. bankas dati (Pļaviņu novada ģimnāzijas maksājumu veikšanai u.tml.); 

3.3. personu apliecinošo dokumentu dati (apmeklētāja identificēšanai klātienē, līgumu 

noslēgšanai, maksājumu veikšanai u.tml.); 
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3.4. veselības dati (bērnu veselības dati izglītības iestādēs, ieraksti darbinieku sanitārajās 

grāmatiņās, obligātajās veselības pārbaudēs u.c. dokumentos, atbilstoši likumiem); 

3.5. dati, kurus jūs pats paziņojat Pļaviņu novada ģimnāzijai; 

3.6. fotogrāfijas un videoieraksti no Pļaviņu novada ģimnāzijas organizētajiem publiskiem 

pasākumiem (sabiedrības informēšanai par Pļaviņu novada ģimnāzijas darbību, Pļaviņu novada 

ģimnāzijas popularizēšanai); 

3.7. u.c. personas dati, atkarībā no jums pieejamā Pļaviņu novada ģimnāzijas (tās 

iestāžu/struktūrvienību) pakalpojuma veida vai Pļaviņu novada ģimnāzijā saņemtā iesnieguma 

satura (būtības).  

 

4. Kā Pļaviņu novada ģimnāzija iegūst jūsu datus? 

Pļaviņu novada ģimnāzija iegūst jūsu  personas datus, kad jūs: 

4.1. vēršaties Pļaviņu novada ģimnāzijā (tās iestādēs/struktūrvienībās) ar iesniegumu; 

4.2. piesakāties uz pakalpojumu saņemšanu (reģistrējat bērnu izglītības iestādē, iesniedzat 

dokumentus Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā u.tml.); 

4.3. jautājat Pļaviņu novada ģimnāzijai plašāku informāciju par Pļaviņu novada ģimnāzijā 

pieejamajiem pakalpojumiem vai sazināties ar Pļaviņu novada ģimnāziju  saistībā ar sūdzību 

vai informācijas pieprasīšanu; 

4.4. piedalāties aptaujās (izņemot anonīmās aptaujas); 

4.5. tiekat fotografēts vai filmēts Pļaviņu novada ģimnāzijas organizētajos pasākumos; 

4.6. jūsu attēls tiek fiksēts Pļaviņu novada ģimnāzijas videonovērošanas iekārtās; 

4.7. kad Pļaviņu novada ģimnāzijā saņemtas ziņas ar jūsu datiem no trešajām personām 

(iesniegums, sūdzība vai tml.); 

4.8. no citām valsts un pašvaldību institūcijām un sistēmām. 

 

5. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas 

5.1. Pļaviņu novada ģimnāzijas darbinieki/amatpersonas, ja tas ietilpst viņu darba vai amata 

pienākumos; 

5.2. citas valsts un pašvaldību institūcijas, ja to nosaka ārējie normatīvie akti. 

 

6. Cik ilgi Pļaviņu novada ģimnāzijā tiek glabāti (apstrādāti)  jūsu personas dati 

Personas datu glabāšanās termiņš izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Arhīvu 

likuma un Pļaviņu novada ģimnāzijas lietu nomenklatūras (īstermiņa glabāšana – līdz 10 

gadiem/ ilgtermiņa glabāšana - līdz 75 gadiem/ pastāvīgi glabājamās lietas).  

 

7. Jums (kā datu subjektam) ir šādas tiesības: 

7.1. vērsties Pļaviņu novada ģimnāzijā, lai saņemtu ziņas par Pļaviņu novada ģimnāzijas rīcībā 

esošajiem jūsu personas datiem; 

7.2. pieprasīt labot Pļaviņu novada ģimnāzijas sistēmās esošos datus, ja esat konstatējis, ka jūsu 

personas dati ir neprecīzi, nepareizi vai novecojuši (iesniedzot labojuma nepieciešamībai 

pierādošus dokumentus); 

7.3. pieprasīt ierobežot, pārtraukt apstrādāt vai dzēst jūsu personas datus (tiesības “tikt 

aizmirstam”), ja nepastāv tiesisks pamats to apstrādei; 

7.4. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei (ja datu apstrāde balstās tikai uz jūsu 

piekrišanu); 



7.5. tiesības pieprasīt jūsu datu pārnesamību no vienas institūcijas uz citu (izvērtējot Pļaviņu 

novada ģimnāzijas iespējas); 

7.6. tiesības saņemt informāciju vai dati jums jāsniedz obligāti, un kādas būs sekas, ja datus 

nesniegsiet;   

7.7. ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību, interese par to, kā Pļaviņu novada 

ģimnāzija  apstrādā jūsu personas datus vai ierosinājumi datu aizsardzības uzlabošanai, jums ir 

tiesības vērsties pie pašvaldības datu aizsardzības speciālista (e-

pasts: datu.specialists@plavinas.lv); 

7.8. ja uzskatāt, ka jūsu tiesības datu aizsardzības jomā nav ievērotas un jūsu dati tiek apstrādāti 

nelikumīgi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 

LV-1011).  
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