PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI
Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas
bāriņtiesa), adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, tālrunis: 67037746, elektroniskā
pasta adrese: bt@riga.lv.
Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un
informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga,
LV-1010, tālrunis: 67012051, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.
Ar mērķi nodibināt, uzturēt, kā arī izbeigt darba tiesiskās attiecības
pārzinis apstrādā šādus darbinieka personas datus: vārds, uzvārds, personas kods,
dzimšanas datums, dzimums, fotogrāfija, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa
numurs, informācija par bērniem (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, veselības
stāvoklis), informācija par izglītību, pārejošu darbnespēju un veselības stāvokļa
atbilstību veicamajam darbam, informācija par obligāto veselības pārbaudi, par
sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem, konta numurs kredītiestādē.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Jūsu iesniegums, darba
līguma noslēgšana un izpilde, kā arī pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko
pienākumu izpilde, tajā skaitā Bāriņtiesu likumā (9.panta piektajā daļā, 10.panta otrajā
daļā, 11.pantā), Darba likumā (t.sk., 28., 35., 36., 39, 40.pantā u.c.), Bērnu tiesību
aizsardzības likumā (t.sk., 72.pantā)), Darba aizsardzības likumā, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu”, likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumos Nr.413 “Noteikumi par gada
publiskajiem pārskatiem” un citos normatīvajos aktos noteikto darba devēja
pienākumu izpilde.
Personas datu saņēmēji: Rīgas domes Finanšu departaments (atlīdzības,
nodokļu un citu normatīvajos aktos vai kompetento institūciju lēmumos noteikto
maksājumu administrēšana), Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (dienesta
tālruņu piešķiršana, mobilo sakaru limitu kontrolēšana, darba apliecību izgatavošana),
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa (kontaktinformācijas publicēšana Rīgas
pilsētas pašvaldības portālā), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (normatīvajos
aktos noteikto sociālo pakalpojumu administrēšana), veselības aprūpes iestāde un
ārstniecības persona, kas veic darbinieka obligāto veselības pārbaudi, veselības
apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs gadījumā, ja darbinieks, ieņemot amatu, ir
pakļauts reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) un darba devējs
piešķir darbiniekam veselības apdrošināšanas polisi.
Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta
2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības
noteikumi” un Rīgas bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: tiesības piekļūt saviem
personas datiem un saņemt attiecīgu informāciju par to apstrādi, lūgt labot savus
neprecīzos personas datus, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina izmaiņas pārziņa
rīcībā esošajos darbinieka personas datos, uz Jūsu personas datu dzēšanu attiecīgos
gadījumos, uz personas datu apstrādes ierobežošanu attiecīgos gadījumos, tāpat Jums
ir tiesības attiecīgos gadījumos iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Sīkāku

informāciju par iepriekšminētajām tiesībām skatīt Vispārīgās datu aizsardzības regulas
12.–22.pantā.
Ja Jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai ja Jūs neesat
apmierināts ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar darba devēju vai
personas datu aizsardzības speciālistu vai arī Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu
valsts inspekcijā.

