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VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
PRIVĀTUMA POLITIKA
Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) pilda normatīvajos aktos noteiktās
funkcijas, sniedzot novada iedzīvotājiem un viesiem pakalpojumus, ievērojot katras fiziskās
personas (turpmāk – Persona) individuālās vajadzības. Šo funkciju īstenošana neizbēgami saistīta
ar personas datu apstrādi. Pašvaldība ciena Personas privātumu un apņemas to nodrošināt
atbilstoši šai privātuma politikai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt Personai informāciju par Pašvaldības veikto personas
datu apstrādi, tās mērķi, tiesisko pamatu, datu apjomu un aizsardzību, kā arī saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 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), informēt Personas par tiesībām un pienākumiem.
Privātuma politika attiecas uz Personām, kuras datus Pašvaldība apstrādā,
t.sk. darbiniekiem, klientiem, viesiem, kā arī ikvienu, kurš nokļūst videonovērošanas kameru
uztveršanas zonā. Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā
formā Persona ir sniegusi personas datus: papīra formā vai elektroniski.
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Personas datu aizsardzības speciālists – Pašvaldībā ir iecelts datu aizsardzības speciālists.
Pašvaldības datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 64210687, elektroniskā pasta adrese
datuspecialists@valmierasnovads.lv
Personas datu apstrādes vieta
Personas datu apstrāde neatkarīgi no datu iegūšanas vietas un veida tiek veikta Pašvaldības un tās
pārraudzībā esošajās iestādēs. Pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu saraksts minēts
Valmieras novada pašvaldības nolikumā un aplūkojams Pašvaldības mājas lapā
www.valmierasnovads.lv sadaļā pašvaldība/dokumenti.
Personas datu apstrādes mērķis
Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Pašvaldība varētu nodrošināt normatīvajos aktos
noteiktās funkcijas, īstenotu sabiedrības un Pašvaldības intereses.
Personas datu apstrādes tiesiskie pamati
Pašvaldība apstrādā Personas datus:
✓
lai izpildītu uz Pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, gādāt par iedzīvotāju
izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, rūpēties par kultūras un sporta pasākumu
pieejamību, veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju, īstenot bērnu tiesību aizsardzību;
✓
līguma izpildei vai pasākuma veikšanai pirms līguma noslēgšanas ar Personu, piemēram,
organizējot darbinieku atlasi, noslēdzot darba līgumu, izīrējot nekustamo īpašumu;
✓
izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenojot Pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās
pilnvaras, piemēram, publiskā pasākumā laikā organizējot filmēšanu un/vai fotografēšanu;

Personu vai trešo personu vitālu interešu, t.i. dzīvības un veselības aizsardzībai, tai skaitā
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas nolūkos, piemēram, publiskās vietās,
pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās veicot videonovērošanu. Par videonovērošanas
veikšanu informēs atbilstošas brīdinājuma zīmes.
✓
atsevišķos gadījumos, kas nav paredzēti normatīvajos aktos, datu apstrāde var notikt tikai
pamatojoties uz Personas piekrišanu, piemēram, lai saņemtu elektronisku e-pastu par
Pašvaldības aktualitātēm, pieslēdzot un izmantojot mobilo lietotni “Valmiera”, u.c.
Lai Pašvaldība īstenotu savas funkcijas, Personas pienākums ir iesniegt visus tai nepieciešamos
datus. Pretējā gadījumā Pašvaldība nevar nodrošināt pakalpojuma kvalitāti.
✓

Datu iegūšana
Pašvaldība Personas datus iegūst dažādos veidos:
✓
no Personas, piemēram, saņemot iesniegumu, lai saņemtu Pašvaldības pakalpojumus vai
ieejot videonovērošanas uztveršanas zonā;
✓
no valsts informācijas sistēmām, lai nodrošinātu Pašvaldībai noteikto funkciju izpildi (ja
saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pašvaldībai šī informācija ir pieejama un nepieciešama);
✓
no trešajām personām, ja informācijas apmaiņa paredzēta normatīvajos aktos un
nepieciešama, lai nodrošinātu Pašvaldībai noteikto funkciju izpildi, vai Persona tam ir
piekritusi, piemēram, saņemot informāciju no tiesībsargājošām iestādēm;
Atkarībā no pieprasītā/izmantotā pakalpojuma, Personas datu veidi un apjoms var atšķirties.
Pašvaldības sociālo tīklu konti
Pašvaldība saņem datus, ja Persona interesējas par Pašvaldību izmantojot sociālos tīklu kontus
(Twitter, Facebook, Instagram, Youtube), ko tehniski uztur citi pakalpojumu sniedzēji. Pašvaldība
izmantojot sociālos tīklus nodrošina sabiedrības informēšanu par aktualitātēm novadā, t.sk.
ievietojot foto un video materiālus.
Pašvaldība izskata ziņojumus vai ziņas, ko Personas ieraksta attiecīgajā sociālajā tīkla kontā, bet
ziņojumus vai ziņas glabā attiecīgais sociālā tīkla tehniskais nodrošinātājs saskaņā ar savu
privātuma politiku. Pašvaldība neveic turpmāku personas datu apstrādi saistībā ar ziņojumiem vai
ziņām, kas ir pieejamas attiecīgajā sociālā tīklā.
Publiskie pasākumi
Pašvaldības rīkotajos pasākumos var tikt veikta filmēšana un/vai fotografēšana ar mērķi informēt
sabiedrību par aktualitātēm, vai pildot konkrētā pasākuma finansējuma līguma prasības un
fotogrāfijas vai video ieraksti var tikt publicēti Pašvaldības sociālo tīklu kontos vai citās publikācijās
plašsaziņas līdzekļos. Šādā gadījumā pasākuma organizators par to informē pasākuma dalībniekus
relīzēs, nolikumos, afišās, nosūta paziņojumu vai izvieto informāciju pasākuma norises vietā, vai
informē mutiski pasākuma laikā.
Ja pasākumā piedalās bērni, viņu filmēšanu vai fotografēšanu veic tikai tad, ja saņemta personīga
vai rakstveida piekrišana no bērna likumiskā pārstāvja (bērna mātes vai tēva, vai aizbildņa), izņemot,
ja tas notiek akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzībām.
Sīkdatnes
Pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu mājas lapu nodrošināšanai tiek vāktas sīkdatnes, par
ko tiek norādīts uznirstošā paziņojumā.
Kā Pašvaldība apstrādā Personas datus
Pašvaldība apstrādā Personas datus papīra un/vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot
audioierakstus, fotografējot un veicot videonovērošanu.
Personas datu drošība
Pašvaldība veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai personas dati, kas ir tās
rīcībā vai Persona tai iesniegusi, būtu drošībā un, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Personas datu apstrādi var veikt tikai tie Pašvaldības darbinieki, kuriem ir
piekļuve datiem.
Personas datu glabāšana
Personas datus Pašvaldība glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad
sasniegts mērķis, kādam tie tika ievākti. Personas dati, kas iegūti pamatojoties uz Personas
piekrišanu, Pašvaldība glabā līdz brīdim, kamēr tiek īstenots datu ievākšanas mērķis vai Persona
atsauc savu piekrišanu. Taču atsaukums neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad,
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kad piekrišana bija spēkā. Pēc piekrišanas atsaukuma Pašvaldībai ir tiesības apstrādāt Personas
datus tikai tad, ja tai ir cits tiesiskais pamats.
Pēc tam, kad šie kritēriji nav piemērojami, Personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti
glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Videonovērošanas ierakstus, atkarībā no tehniskajām iespējām, Pašvaldība glabā no divām
nedēļām līdz 30 (trīsdesmit) dienām, Pašvaldības policija iegūtos datus glabā trīs mēnešus.
Personas tiesības
Jums ir tiesības:
✓ tikt informētam par to, kādam mērķim Pašvaldība apstrādā Jūsu datus;
✓ pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus Pašvaldība apstrādā;
✓ saņemt datus, ko Jūs esat iesniedzis;
✓ papildināt, labot datus, ja tie ir nepilnīgi vai neprecīzi;
✓ lūgt dzēst datus (“tikt aizmirstam”), ierobežot datu apstrādi, iebilst pret savu datu apstrādi,
pārnest datus;
✓ jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja datu apstrādes tiesiskais
pamats ir Jūsu piekrišana;
✓ sazināties ar Pašvaldību un/vai uzraudzības iestādi par datu apstrādes problēmjautājumiem.
Pašvaldība ikvienā gadījumā izvērtēs pieprasījumu un īstenos Personas tiesības, sniedzot atbildi
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Personas datu saņēmēji
Bez Personas piekrišanas Pašvaldība datus drīkst izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktos
gadījumos, piemēram, sniedzot informāciju valsts uzturētajām datu bāzēm, atbildot uz
tiesībsargājošo iestāžu rakstveida pieprasījumiem un citos gadījumos, ja tas nepieciešams
Pašvaldības tiesību un interešu aizstāvībai.
Atsevišķu funkciju īstenošanai un pakalpojumu nodrošināšanai Pašvaldība personas datus var
nodot pakalpojumu sniedzējiem, uzņemoties atbildību par datu konfidencialitāti un pakalpojumu
sniedzēji iegūtos datus drīkst apstādāt tikai saskaņā ar Pašvaldības norādījumiem.
Personas datu nodošana uz trešajām valstīm
Personas dati tiks glabāti un apstrādāti Eiropas Ekonomiskajā Zonā. Ja būs nepieciešams nodot
Personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, Pašvaldība to darīs, ja tai būs tiesības to darīt,
nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.
Pašvaldības kontaktinformācija
Ja Jums ir pamatotas bažas par to, kā Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus jeb vēlaties iesniegt
priekšlikumus, lūdzu sazinieties ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (kontakttel. 64210687,
e-pasts: datuspecialists@valmierasnovads.lv).
Ja vēlaties saņemt atbildi no Pašvaldības par sev interesējošu jautājumu datu aizsardzības jomā,
lūdzu, nosūtiet iesniegumu/pieprasījumu Valmieras novada pašvaldībai, Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, e-pasts: pasts@valmiera.lv.
Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija
Ja saņemtā atbilde Jūs neapmierina jeb neesiet apmierināts ar to, kā Pašvaldība izskata Jūsu
iesniegumu/pieprasījumu/sūdzību, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā Elijas ielā 17,
Rīgā, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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