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Apstiprināts Latvijas Mākslas akadēmijas     
2020. gada 01. aprīļa Senāta sēdē  

 
Paziņojums Latvijas Mākslas akadēmijas darbiniekiem, 

autorlīgumu un uzņēmuma līgumu slēdzējiem 
 

Latvijas Mākslas akadēmija, reģ.Nr. 90000029965, juridiskā adrese Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, 

Latvija, apstrādā informāciju par Jums, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 

2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 4. panta 1. punktu ir uzskatāma par “personas datiem”. 

 

Latvijas Mākslas akadēmija kā Jūsu darba devējs ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi, jo pieņem 

lēmumu par to, kāpēc un kā tie ir apstrādājami, tādēļ rīkojas kā “pārzinis”. Šajā paziņojumā “mēs” vai 

“mums” attiecas uz Latvijas Mākslas akadēmiju.  

 

    Aicinām Jūs rūpīgi izlasīt šo paziņojumu, kurā ir ietverta informācija tostarp par to, kādus personas 

datus mēs apstrādājam un kādiem mērķiem, kā arī paskaidrotas Jūsu tiesības un pienākumi šajā jomā. 

    Jautājumu gadījumā par Jūsu personas datu apstrādi aicinām sazināties ar dat8 aizsardzības 

speciālistu elektroniski dati@lma.lv. 

1. Kāda informācija par Jums mums ir pieejama? 

 

Mēs iegūstam šādus personas datus par Jums:  

- vispārīgu un identificējošu informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, 

telefona numurs) 

 

2. Kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu personas datus un kāpēc šāda izmantošana ir attaisnojama? 

 

2.1 Apstrādes juridiskais pamats 

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai tad, ja:  

 

- Mēs būsim ieguvuši Jūsu iepriekšēju piekrišanu; 

- apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums; 

- apstrāde ir nepieciešama tiesisko vai no tiesību aktiem izrietošo pienākumu izpildei; 

- apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu būtiskas Jūsu vai citas personas intereses; vai 

- apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgajām interesēm un negatīvi neietekmē Jūsu intereses vai 

pamattiesības vai brīvību. 

 

2.2 Apstrādes mērķi  

 

Mēs vienmēr apstrādājam Jūsu personas datus konkrētam mērķim un apstrādājam tikai tos personas 

datus, kas ir nepieciešami šī mērķa sasniegšanai. Konkrēti mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādam 

mērķim: 

- apstrāde nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēju puse ir datu subjekts, izpildei vai 

pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, 

pamatojoties uz Darba likuma 35. panta pirmo daļu un 40. panta otro un ceturto daļu, kā 

arī likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 5. pantu. 

3. Kam ir piekļuve Jūsu personas datiem? 

Mēs nepārdosim, nekopīgosim vai kā citādi nenodosim Jūsu personas datus trešajām personām. 

Piekļuve Jūsu personas datiem tiks nodrošināta tikai atbildīgajiem Latvijas Mākslas akadēmijas 

darbiniekiem, un normatīvos noteiktajos gadījumos – Valsts kasei un Valsts ieņēmumu dienestam.   
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4. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus? 

 

Mēs īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības 

līmeni un Jūsu personas datu konfidencialitāti. 

To mērķis ir aizsargāt datus no nejaušas vai nelikumīgas to iznīcināšanas vai mainīšanas, nejaušas 

nozaudēšanas, nesankcionētas izpaušanas vai piekļuves un citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem. 

Turklāt, apstrādājot Jūsu personas datus, mēs: 

- vācam un apstrādājam tikai tos personas datus, kas ir atbilstoši, attiecināmi un nepārsniedz 

apjomu, kas nepieciešams iepriekšminēto mērķu sasniegšanai un 

- pārliecināmies, ka Jūsu personas dati ir aktuāli un precīzi. 

Iepriekšminētajā nolūkā mēs varam palūgt, lai Jūs apstiprināt personas datus, kas mums ir pieejami par 

Jums. Aicinām Jūs arī pašiem informēt mūs personīgo apstākļu maiņas gadījumā, lai varam nodrošināt, 

ka Jūsu personas dati ir aktuāli. 

 

5. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus? 

 

Dati tiek glabāti šādos termiņos:  

 darba līgumu un darbinieku personas lietu glabāšanas termiņi – 75 gadi;  

 darbā nepieņemto personu lietu glabāšanas termiņš – 2 gadi.  

 

6. Kādas ir Jūsu tiesības un kā varat tās īstenot? 

Jūs varat īstenot šādas tiesības saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem un ierobežojumiem: 

- tiesības piekļūt saviem personas datiem, kādus mēs apstrādājam, un, ja esat pārliecināti, ka 

jebkura informācija attiecībā uz Jums ir nepareiza, novecojusi, vai nepilnīga, pieprasīt tās 

labošanu vai atjaunināšanu; 

- tiesības pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu vai to ierobežošanu tikai konkrētās apstrādes 

kategorijās; 

- tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, neietekmējot apstrādes likumību pirms šādas 

atsaukšanas; 

- tiesības iebilst Jūsu personas datu apstrādei pilnībā, vai daļēji, un 

- tiesības pieprasīt to pārvietošanu, t.i., lai personas dati, kurus Jūs sniedzāt mums, tiek nodoti 

Jums atpakaļ vai nodoti Jūsu izvēlētai personai strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā 

formātā bez kavējumiem no mūsu puses un atbilstoši Jūsu konfidencialitātes saistībām. 

Ja Jums ir kādi jautājumi vai vēlaties īstenot savas tiesības, varat šādu jautājumu vai pieprasījumu 

nosūtīt uz e-pastu dati@lma.lv vai uz pasta adresi Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija ar norādi “Datu 

aizsardzība”. 

Jebkurā gadījumā papildus iepriekšminētajām tiesībām Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību 

kompetentajām datu aizsardzības iestādēm.  

 

7. Kā Jūs saņemsiet informāciju par izmaiņām mūsu Privātuma politikā un Datu aizsardzības 

noteikumos? 

 

Par jebkurām turpmākām izmaiņām vai papildinājumiem Jūsu personas datu apstrādē, mēs Jums 

iepriekš paziņosim individuāli, izmantojot mūsu parastos saziņas kanālus (piemēram, e-pastā). 
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