
Informācija pedagogiem, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem par 
videonovērošanu Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā ‘’Rīgas Tehniskās 

universitātes koledža’’ 

Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.panta piektajai daļai, bērnu tiesības tiek 

aizsargātas, lai nodrošinātu bērnu drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu 

aizsardzību, savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 ‘’Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos’’, izglītības iestādes vadītāja pienākums ir 

organizēt izglītojamo drošības pasākumus izglītības iestādē. 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras ‘’Rīgas 

Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža’’ (turpmāk izglītības iestāde), 

juridiskā adrese: Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tālrunis: 67962141, 

elektroniskā pasta adrese: olaineskoledza@otk.lv. 

Pārzinis veic un apstrādā personas datus, izmantojot tehniskos pasākumus, tas ir ar 

videonovērošanas kamerām, kuras uzstādītas izglītības iestādes telpās - Zeiferta ielā 2, 

Olaine -  1. un 2.stāva gaiteņos.  

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuspecialists@otk.lv. 

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Izglītības iestādes juridiskajā adresē, var 

uzdot jautājumu un saņemt konsultācijas par personas datu apstrādi. 

Jūsu personas datu apstrādes nolūks ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai 

atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā 

dzīvības un veselības aizsardzība. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir 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 6.punkta pirmās daļas d) apakšpunkts 

– apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas 

intereses un e) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, lai pildītu uzdevumu, ko veic 

sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

Latvijas Republikas normatīvie akti: Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, 

Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi Nr.1338 ‘’Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos’’.   

Personas datu saņēmēju kategorijas ir ārējos normatīvajos aktos paredzētajām 

institūcijām pēc to pamatota pieprasījuma noteiktajā kārtībā un apjomā likumīgo 

interešu aizsardzībai. 



Personas datu glabāšanas ilgums ir četrpadsmit dienas kopš attiecīgā videokamerā 

fiksētā attēla  ieraksta uzsākšanas brīža. Atsevišķos izņēmuma gadījumos ar izglītības 

iestādes direktora rīkojumu videoierakstu glabāšanas termiņu var pagarināt, bet ne 

vairāk kā trīsdesmit dienas. 

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar 

viņa datu apstrādi. Izglītības iestāde nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību 

izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic 

lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam 

ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā. 
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