
Privātuma paziņojums par personas datu apstrādi  

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu ietvaros 

 

Personas datu apstrādes pārzinis: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Jaunatnes lietu 

un sporta pārvalde”, adrese: Kandavas ielā 17A, Daugavpils, LV-5401, pārziņa kontaktpersona 

Olga Jefremova, tālr. 65421916, e-pasts: olga.jefremova@daugavpils.lv,  

Saziņa ar personas datu aizsardzības speciālistu: e-pasts: dati@ip.daugavpils.lv, vai griezties 

Daugavpils pilsētas pašvaldībā, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401. 

Pārzinis veic Jūsu personas datu apstrādi Bērnu un jauniešu vasaras nometņu īstenošanas ietvaros,  

šādos nolūkos ar attiecīgu tiesisko pamatojumu: 

Apstrādes 

nolūks, mērķis 

Personas datu 

kategorijas 

Datu subjekti Tiesiskais 

pamats  

Saņēmēji, vai 

saņēmēju 

kategorijas 

Glabāšana 

(Termiņš) 

mēneši 

Datu subjektu 

reģistrēšana, 

identificēšana 

sistēmā 

jaunatne.daugavpils

.lv/admin un 

ievadīto datu 

pārbaude Bērnu un 

jauniešu vasaras 

nometņu 

īstenošanas 
nosacījumiem un 

līguma 

sagatavošanai 

Bērna/Jaunieša 
Vārds, uzvārds, 

personas kods, 

dzimšanas datums, 

izglītības iestāde, 

deklarētā/faktiskā 

dzīvesvietas adrese,  

Vecāku Vārds, 

uzvārds, personas 

kods, 

deklarētā/faktiskā 

dzīvesvietas adrese,  

tālrunis, e-pasts 

Bērni/Jaunieši 
vecumā no 6 

līdz 15 gadiem; 

bērnu/jauniešu 

vecāki 

VDAR 

6.Panta 1. b) 

apstrāde ir 

vajadzīga 

līguma, kura 

līgumslēdzēja 

puse ir datu 

subjekts, 

izpildei vai 

pasākumu 

veikšanai pēc 

datu subjekta 

pieprasījuma 

pirms līguma 

noslēgšanas 

Daugavpils 

valstspilsētas 

pašvaldības iestādes 

„Jaunatnes lietu un 

sporta pārvalde” 

jaunatnes lietu 

speciālistes, 

nometņu vadītāji 

6 mēneši 

Datu subjektu – 

vecāku informēšana 

par brīvajām vietām 

nometnē vai 

neatbilstību 

nometnes 

nosacījumiem un 

iespēju 

piereģistrēties citā 

nometnē 

Vecāka vārds, 

uzvārds, telefons, e-

pasts 

Bērnu/jauniešu 

vecāki 

VDAR 

6.Panta 1.  

a) datu 

subjekts ir 

devis 

piekrišanu 

savu personas 

datu apstrādei 

vienam vai 

vairākiem 

konkrētiem 

nolūkiem; 

Daugavpils 

valstspilsētas 

pašvaldības iestādes 

„Jaunatnes lietu un 

sporta pārvalde” 

jaunatnes lietu 

speciālistes 

6 mēneši 

Priekšrocību 

piešķiršana rindā uz 

vasaras nometni 

Bērna/jaunieša 

ģimenes sociālais 

statuss: daudzbērnu 

ģimene 

Bērni/jaunieši 

vecumā no 6 

līdz 17 gadiem; 

bērnu/jauniešu 

ģimenes locekli 

VDAR 9.panta 

2.p. 

b) apstrāde ir 

vajadzīga, lai 

realizētu 

pārziņa 

pienākumus 

un īstenotu 

pārziņa vai 

Daugavpils 

valstspilsētas 

pašvaldības iestādes 

„Jaunatnes lietu un 

sporta pārvalde” 

jaunatnes lietu 

speciālistes 

jaunatnes lietu 

speciālistes 

6 mēneši 

mailto:dati@ip.daugavpils.lv


datu subjekta 

konkrētas 

tiesības 

nometnes, 

sociālā 

nodrošinājuma 

un sociālās 

aizsardzības 

tiesību jomā 

 

Apstrādes tiesiskie pamati (detalizēti):  

- apstrāde ir vajadzīga līguma, kurā līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu 

veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas: 

- tiek veikta sistēmā iesniegto datu pārbaude un līguma sagatavošana;  

- tiek veikta bērna/jaunieša ģimenes sociālā statusa pārbaude, lai piešķirtu vai atteiktu tiesības uz 

priekšrocībām nometnes pieteikuma rindā; 

- Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” ir pienākums 

vākt, uzkrāt un apkopot precīzus bērnu/jauniešu personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, 

kontaktinformācija), kuri piedalās Bērnu un jauniešu vasaras nometņu īstenošanā. Šāds Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”  pienākums ir noteikts uz 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”  Bērnu un 

jauniešu vasaras nometņu īstenošanas kartības pamata. Ja šādi personas dati netiek apstrādāti, 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” nav iespēja 

nodrošināt bērnu un jauniešu vasaras nometņu īstenošanu. 

Jums, kā Datu subjektam ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem, to 

labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret 

apstrādi. 

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei: 

Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā; e-pasts: info@dvi.gov.lv 

https://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/   
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