Personas datu apstrāde
Daugavas muzejs, ievērojot Latvijas Republikas Satversmes, Vispārīgās datu
aizsardzības regulasi, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu
prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību, apstrādā tikai tādus personas
datus, kas nepieciešami Daugavas muzeja funkciju izpildei un tā darbības
nodrošināšanai.
Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par Daugavas muzeja veiktām
personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī
citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, u.c.) var būt
sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.
Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi
attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.
Daugavas muzejs īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu subjektam
pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai
tiktu nodrošināta personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai
nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

Pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
1) Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavas muzejs, nodokļu maksātāja reģ.
nr. 90001262795, adrese: Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2121, tālr.
67216367, e-pasts: daugavas.muzejs@inbox.lv;
2) Ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos var vērsties pie datu
aizsardzības
speciālista,
sazinoties
ar
e-pasta
starpniecību:
datu.aizsardziba@salaspils.lv.
Daugavas muzejs datu apstrādi veic iespējami minimālā apjomā tikai apstrādei
paredzētā mērķa sasniegšanai.

Kādi personas dati var tikt apstrādāti
1)
2)
3)
4)
5)

personīgā informācija (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs);
personas kods, bankas norēķina konts (personām, ar kuram tiek slēgti līgumi);
izglītības dati, darba pieredzes dati (personāla pārvaldībai);
Daugavas muzeju apmeklējuma uzskaite;
Jūsu dalība Daugavas muzeja rīkotajos publiskajos pasākumos (fotografēšana
un filmēšana);
6) Daugavas muzeja aktivitāšu un piedāvājuma novērtēšana un pilnveidošana
(apmeklētāju anketēšana, intervijas, aptaujas un citas pētīšanas metodes);
7) Ieraksti un attēli, kuri veikti ar videonovērošanas sistēmu palīdzību.

Daugavas muzejs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem
Dokumentu aprites organizācijai
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, tai skaitā e-pasta adrese)
apstrādes mērķis – iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšana.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos
noteikto juridisko pienākumu izpilde (Iesniegumu likums, Informācijas atklātības

likums un citi normatīvie akti, kas reglamentē iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā)
minētā jautājuma risināšanu).
Nacionālā muzeju krājuma veidošanai, papildināšanai un izpētei
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, tai skaitā epasta adrese) apstrādes mērķis – nacionālā muzeju krājuma veidošana, papildināšana
un izmantošana, kā arī tā zinātniskā pētniecība saskaņā ar muzeju darbību
regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos
noteikto juridisko pienākumu izpilde (Muzeju likums, Ministru kabineta noteikumi
Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” un citi normatīvie akti, kas
reglamentē minētā jautājuma risināšanu).
Pakalpojumu sniegšanas un apmeklētāju apkalpošanas pārvaldības
nodrošināšanai
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – veikt
zinātniski izglītojošo darbu, organizēt un vadīt ekskursijas, sarīkojumus, lasīt lekcijas,
izstrādāt izglītojošas pedagoģiskas programmas un citu muzejisko funkciju veikšana
saskaņā ar muzeju regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī statistisko nolūkos,
ievērojot statistiku reglamentējošos normatīvos aktos.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos
noteikto juridisko pienākumu izpilde (Muzeju likums, Salaspils novada pašvaldības
iestādes “Daugavas muzejs” nolikums un citi normatīvie akti, kas reglamentē minētā
jautājuma risināšanu).
Personāla pārvaldībai
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, tai skaitā e-pasta adrese,
informācija par darba pieredzi, izglītību un citi personu identificējoši dati) apstrādes
mērķis – personāla atlase, darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšanu saskaņā
ar darba, atlīdzības, novērtēšanas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, grāmatvedības,
informācijas tehnoloģiju sistēmas un arhīvu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Daugavas muzejs veic personāla atlasi ar nolūku piesaistīt darbiniekus, kuru
kvalifikācija, prasmes un kompetences atbilst vakantā amata noteiktajām prasībām.
Pretendenta personas datu un informācijas iesniegšana Daugavas muzejam uzskatāma
par viņa piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkam, kādam
tie iesniegti.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos (Darba
likums un citi normatīvie akti, kas reglamentē minētā jautājuma risināšanu) noteikto
juridisko pienākumu izpilde vai personāla atlases gadījumā - Jūsu sniegtā piekrišana.
Daugavas muzeja organizēto pasākumu laikā apmeklētāju fotografēšana,
balss ierakstu un filmēšanas arhīva veidošanai
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – Daugavas muzeja pasākumu atspoguļošana
plašsaziņas līdzekļos, Daugavas muzeja tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos u.tml., lai
nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par Daugavas muzeja darbību un aktualitātēm,
Daugavas muzeja piedāvājumiem un darba rezultātiem.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei, lai izpildītu uzdevumu, ko veic
sabiedrības interesēs un īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
Drošības pasākumi

Jūsu personas datu (attēls, uzvedība, atrašanās vieta) apstrādes mērķis – drošības
pasākumu nodrošināšana Daugavas muzeja ēkās un teritorijā (videonovērošana),
noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu ievērošana.
Sīkdatnes
Daugavas muzeja tīmekļa vietnē tiek izmantotas sesijas sīkdatnes, ko iestata un
pārvalda pati tīmekļa vietne, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti. Šīs sīkdatnes tiek
automātiski izdzēstas, kad Jūs aizverat pārlūkprogrammu. Šīs sīkdatnes neizpauž
lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju.

Personas datu saņēmēji
Daugavas muzejs personas datus bez attiecīgās personas piekrišanas neizpauž
trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams sabiedrības interesēm
atbilstošu uzdevumu izpildei vai attiecīgiem normatīviem aktiem, kuri paredz šādu
datu nodošanu, piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm, Valsts ieņēmuma dienestam.
Daugavas muzejs kā darba devējam (pārzinim) personas datu nodošana izriet no
nepieciešamības izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības nodarbinātības jomā,
piemēram, informēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Valsts ieņēmuma
dienestu, noteiktajos gadījumos un apjomā.
Atsevišķos gadījumos personas datu nodošanas likumīgais pamats var būt darbinieka
piekrišana vai līguma starp darba devēju un darbinieku izpilde, piemēram, izmaksāt
darba samaksu ar pārskaitījumu uz kredītiestādi, nodrošināt veselības apdrošināšanu.
Ja Daugavas muzejs kā darba devējs (pārzinis) nodot darbinieku personas datus
trešajai personai jeb citam pārzinim, piemēram, bet ne tikai, kredītiestādei (darba
samaksas izmaksai) vai apdrošināšanas aģentūrai (veselības apdrošināšanas
noformēšanai), tad Daugavas muzejs pārliecinās, ka tāda personas datu nodošana
atbilst personas datu apstrādes principiem un ir likumīga, kā arī atbilst pārējām
Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām un tiek veikta uz rakstveida sadarbības
līguma pamata.

Personas datu glabāšanas ilgums
Daugavas muzejs glabā un apstrādā iegūtos personas datus gan papīra formātā, gan
elektroniski.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši
attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo
normatīvo aktu prasībām. Personu datu glabāšanas periods var būt pamatots ar
normatīvajiem aktiem, līgumu, iesaistīto personu leģitīmajām interesēm vai kamēr ir
spēkā piekrišana. Piekrišanu ir iespējams jebkurā laikā atsaukt. Piekrišanas atsaukums
neietekmē datu apstrādes (tostarp glabāšanas) likumību, kas notikusi līdz atsaukuma
saņemšanai. Personas dati, kas konkrētajam mērķim vairs nav nepieciešami, tiek dzēsti.

Personas datu aizsardzība
Daugavas muzejs apstrādā personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības, un
rūpējas par savā rīcībā esošo personas datu drošību. Daugavas muzejs patstāvīgi
pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no
nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
Personas dati, kuri tiek ierakstīti līgumos, glabājas muzeja apmeklētājiem nepieejamās
telpās. Pieeja personas datiem ir tikai personām, kurām šie dati ir nepieciešami darba

pienākumu izpildei. Personas dati netiks sūtīti ārpus Eiropas Savienības valstīm, kā arī
tehniskie resursi, kuros tiek uzglabāti šie dati, atrodas Eiropas Savienības zonā.

Datu subjekta tiesības
Fiziskām personām, iesniedzot Daugavas muzejam rakstveidā noformētu pieprasījumu
(iesniegumu), ir tiesības:
1) saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu
apstrādi Daugavas muzejā,
1) pieprasīt Daugavas muzejam piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt,
labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi,
2) atsevišķos gadījumos iebilst pret savu personas datu apstrādi,
3) uz savu personas datu pārnesamību un piekrišanas atsaukšanu, ja tāda tika
sniegta,
4) Daugavas muzejā vērsties ar sūdzību par savu personas datu apstrādi, ja
uzskata, ka personas tiesības un intereses ir pārkāptas.
Taču vēršam uzmanību, ka personas tiesības var tikt ierobežotas normatīvajos aktos
noteiktos gadījumos.
Persona, īstenojot savas tiesības un ievērojot Iesniegumu likuma 3. pantā noteikto, kā
arī norādot, ka tas ir datu subjekta pieprasījums, var vērsties Daugavas muzejā šādos
veidos:
1) klātienē Daugavas muzejā, personīgi iesniedzot iesniegumu un tā iesniegšanas
brīdī, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
2) elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un sūtot uz
Daugavas
muzeja
e-pasta
adresi
daugavas.muzejs@inbox.lv
vai
datu.aizsardziba@salaspils.lv,
3) nosūtot iesniegumu pasta sūtījuma veidā uz Daugavas muzeja adresi.
Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Daugavas muzejs
pārliecinās par personas identitāti. Daugavas muzeja rīcībā esošās ziņas par personu ir
ierobežotas pieejamības informācija un izsniedzamas tikai pašai personai vai tās
likumīgam pārstāvim.
Ja pieprasījums iesūtīts pasta sūtījuma veidā, tad atbilde uz to tiks nosūtīta ierakstītas
vēstules veidā, lai nodrošinātu, ka pieprasījuma iesniedzējs saņemot atbildes vēstuli,
tiek identificēts.
Daugavas muzejs izskatīs personas pieprasījumus bez nepamatotas kavēšanās, bet ne
vēlāk kā mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegs atbildi personai, informējot
par pasākumiem, kas tiks veikti saistībā ar tās pieprasījumu.
Ja personai ir jautājumi vai iebildumi saistībā ar Daugavas muzeja kā pārziņa veikto
personas datu apstrādi, aicinām personu sākotnēji vērsties pie Daugavas muzeja datu
aizsardzības speciālista. Savukārt, ja persona uzskata, ka Daugavas muzeja veiktā datu
apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses, personai ir tiesības iesniegt sūdzību
uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Izmaiņas Daugavas muzeja veiktajā personas datu apstrādē
Informācija par personas datu apstrādi Daugavas muzejā tiek publicēta Daugavas
muzeja tīmekļa vietnē https://www.daugavasmuzejs.lv/lv/. Daugavas muzejam ir
tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā datu apstrādes informācijā.

Vairāk informācijas Privātuma politikā.

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula)
i

