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MEŽA PĒTĪŠANAS STACIJAS PRIVĀTUMA POLITIKA 

  

Vispārīgie jautājumi 

Pārzinis “Meža pētīšanas stacija”, reģ.nr. 90010256120 (turpmāk – MPS), apstrādājot personas datus, 

ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu 

apstrādes likuma, kā arī citas Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības. 

Pārziņa kontaktinformācija:  

Pārupes iela 5, Jaunkalsnava,  

Kalsnavas pag., Madonas nov.,  

LV- 4860, Latvija,  

elektroniskā pasta adrese: mps@agenturamps.lv,  

telefons: 64826591. 

Šī privātuma politika izskaidro, kā MPS apstrādā fiziskas personas (turpmāk – personas) datus, datu 

subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. MPS 

Privātuma politika attiecas uz personas visa veida datu apstrādi, ko veic MPS. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati 

apstrādei ir nonākuši MPS.  

Personas datu apstrādes procesi 

Meža pētīšanas stacijai ar Ministru kabineta 2014. gada 24. marta Rīkojumu Nr.128 ir deleģēta funkcija 

apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus. Meža pētīšanas stacijas darbības mērķis, funkcijas un 

uzdevumi ir noteikti tās nolikumā. Meža pētīšanas stacija apstrādā personu datus tās funkciju 

nodrošināšanai.  

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamatojums 

Personas datu apstrāde ir saistīta ar MPS uzdoto funkciju un pienākumu nodrošināšanu un paredzēta 

šādiem mērķiem: 

• Iestādes pārvaldības procesa nodrošināšanai; 

• Personāla atlasei un vadībai; 
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• Līgumu sagatavošanai, noslēgšanai un administrēšanai; 

• Drošības nodrošināšanai. 

 

MPS apstrādā personas datus uz šāda tiesiskā pamata: 

• Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildei; 

• Leģitīmās intereses nodrošināšanai; 

• Līguma noslēgšanai vai izpildei; 

• Personas vitālo interešu aizsardzībai; 

• Pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu. 

 

MPS organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video ierakstu uzņemšana sabiedrības 

informēšanas un MPS vēstures arhīva veidošanas nolūkā, par to informējot pasākuma dalībniekus, kas 

nav MPS darbinieki. 

Uzņemtos foto attēlus un video ierakstus sabiedrības informēšanas nolūkos, MPS ir tiesības izmantot 

vizuālajos informācijas materiālos, tai skaitā  ievietojot MPS mājas lapā. 

 

MPS apsaimniekošanā esošajos īpašumos veic videonovērošanu. 

Videonovērošanas nolūks: publiskās mantas uzraudzība un apsardzība un personu vitāli svarīgu 

interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība. 

Personas datu glabāšanas termiņš: videonovērošanas ieraksti tiek uzglabāti 30 dienas.  

 

Personas dati, ko apstrādā MPS 
 

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu 

(datu subjekts). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt.  

Personas datu kategorijas, ko apstrādā MPS, deleģēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai šīs privātuma 

politikas ietvaros: 

1. identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums; 

2. kontaktinformācija: korespondences un deklarētā dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta 

adrese; 

3.  subjekta norēķinu kontu dati; 

4.  personas dati, kurus datu subjekts pats paziņo MPS; 

5. videonovērošanas laikā iegūts attēls un ieraksta laiks; 

6. profesionālie (izglītības) dati par izglītību un kvalifikāciju;  

7. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati).  
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Personas datu saņēmēji 

 

Pārzinis drīkst izpaust personas datus apstrādātājiem, kuriem MPS ir uzdevusi veikt personas datu 

apstrādi, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteiktos pienākumus par datu apstrādi, tajā 

skaitā par konfidencialitātes ievērošanu un personas datu izmantošanu tikai noteiktajam mērķim. 

Bez datu subjekta piekrišanas (piemēram, līgums, rēķins u.c. dokumenti, kuros ir dokumentētas 

saistības) MPS nenodod datu subjekta datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informāciju 

sniedzama normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā, piemēram, kompetentām 

iestādēm, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, kā arī tiesām pieteikumu 

iesniegšanas gadījumos, t.sk., ja tiek aizskartas MPS intereses. kā arī normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no MPS. 

 

Personas datu glabāšanas ilgums 

MPS personas datus glabā atbilstoši personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, 

kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: 

• tie ir nepieciešami datu apstrādes nolūka sasniegšanai;  

• ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;  

• MPS pastāv juridisks pienākums datus glabāt; 

• datu subjekts nav atsaucis savu iepriekš sniegto piekrišanu, ja nepastāv cits personas datu 

apstrādes tiesiskais pamats; 

• lai nodrošinātu pierādījumu saglabāšanu, ja pret MPS kāds ir cēlis juridiskas pretenzijas vai 

uzsākts tiesvedības process. 

 

Pēc tam, kad netiek attiecināts neviens no personas datu glabāšanas nosacījumiem, personas dati tiek 

dzēsti vai anonimizēti.  

 

Sīkdatnes 

 
Tīmekļa vietnē www.agenturamps.lv  var tikt izmantotas trešo pušu sīkdatnes interneta vides analīzes 

rīkā “Google Analytics”, ko piedāvā “Google, Inc.” (turpmāk — “Google”), kura lietotāja iekārtā izmanto 

sīkdatnes. 

MPS izmanto interneta vides analīzes informāciju šādiem mērķiem: 

•  tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai; 

• statistikas datu iegūšanai par tīmekļa vietnes apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, vietnē 

pavadīto laiku; 

http://www.agenturamps.lv/
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• tīmekļa vietnes darbības efektivitātes uzlabošanai. 

 

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās 

iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. 

 

Sīkdatņu kontrole 

 
Datu subjekts nepieciešamības gadījumā var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – 

www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/). 

 

Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas ierīcē, un var noteikt, lai tīmekļa 

pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt 

 

Atteikties no “Google Analytics” veiktās informācijas vākšanas iespējams, lejuplādējot un 

instalējot pārlūkprogrammas  papildrīku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Tiesības atsaukt piekrišanu 

 
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu 

apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. 

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir 

tiesības to atsaukt, nosūtot iesniegumu uz adresi: Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., 

Madonas nov., LV- 4860 vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot 

elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: mps@agenturamps.lv. 

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana 

bija spēkā. 

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem 

pamatiem. 

Personas datu aizsardzība 

 

MPS nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu 

fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai 

iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, MPS izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības. 

http://www.aboutcookies.org/
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Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas varētu radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un 

brīvībām, MPS paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks 

publiskota MPS tīmekļa vietnē. 

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu 

uzraudzības iestādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Izmaiņas Privātuma politikā 

 

MPS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas tīmekļa 

vietnē www.agenturamps.lv 
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