
PIELIKUMS 
 

Informācija par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas personas datu apstrādes pamatnolūkiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem:  

 

Personas datu apstrādes nolūks: Audzēkņu personas datu apstrāde.  
Pārzinis: Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201, 
reģistrācijas Nr. 90011018726, Tālrunis 65231726, e-pasts:  koledza@jak.lv 
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv 
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 
1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts ("Izglītības likums", "Vispārējās izglītības likums" un 
uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). 
Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija, Valsts izglītības 
informācijas sistēma. 
Personas datu kategorijas: Audzēkņi un audzēkņu likumiskie vecāki tikai tādā apjomā kā tas ir 
noteikts "Izglītības likums", "Vispārējās izglītības likums" un uz šo likumu pamata izdotajiem 
tiesību aktiem. 
Personas datu glabāšanas ilgums: 10 gadi. 
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai 
tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši 
savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs 
pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām. 
Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., 
bet ne tikai: 

 Tiesības būt informētam - Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā 
veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi. 

 Tiesības piekļūt personas datiem - Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no Pārziņa par 
Jūsu veikto personas datu apstrādi.  

 Tiesības personas datu labošanai - ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai 
nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Pārzinim tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, Pārzinis 
nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. 
Ja tomēr Pārzinis nolems nelabot Jūsu personas datus, Pārzinis Jums sniegs skaidrojumu, 
kāpēc tie netiks laboti. 

 Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei - ciktāl Pārzinis apstrādā Jūsu 
personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt 
savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pārzinis pārtrauks apstrādāt 
Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.  

 Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt 
Pārzinim dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu 
apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja 
Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, Pārzinim visticamāk 
nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.   

 Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir 
tiesības pieprasīt Pārzinim uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, 
gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un 
Pārzinim nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst 
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pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī 
zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde 
ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs 
pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas 
var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Pārziņa pakalpojumus.  

 Tiesības uz personas datu pārnesamību - Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus 
personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja Pārzinis apstrādā personas datus saskaņā 
ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, 
plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu 
nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības 
netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz 
Pārzinimattiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības 
interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

 Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu - 
Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz 
automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu 
subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka Pārzinis 
neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei. 

 Tiesības sūdzēties - Ja Jūs neapmierina Pārziņa atbilde, vai uzskatāt, ka Pārzinis veic 
personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai vai Pārziņa norīkotajam datu aizsardzības 
speciālistam. 

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, 
tostarp profilēšana. 
Personas datu apstrādes politika: 

 Mēs ļoti nopietni uztveram personas datu apstrādes aizsardzību, ko mēs veicam ieviešot 
adekvātus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas noteiktajām prasībām.  

 Lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar īpašuma 
aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, 
mēs paturam tiesības veikt video novērošanu.  

 Lai spētu nodrošināt efektīvu izglītības programmas īstenošanu, mēs paturam tiesības 
publicēt atsevišķus personas datus iestādes telpās, piemēram, bet ne tikai sarakstu ar 
personām un to pārbaudījumu, sporta un konkursu rezultātiem, kopbildēm un fotogrāfijām 
no mūsu pasākumiem, un tml.    

 Lai sniegtu efektīvāku informācijas sniegšanu audzēkņu vecākiem, mēs paturam tiesības 
informācijas un dokumentu nodošanu sniegt ar audzēkņu starpniecību.  

 Darām Jums zināmu, ka publiskos pasākumos iestādes telpās mēs nenodrošinām personas 
datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju uzņemšanu un to iespējamu tālāku 
neautorizētu publiskošanu. Ja gadījumā šāda prettiesiska rīcība ir notikusi bez Jūsu 
piekrišanas, lūdzam vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.   

 

Personas datu apstrādes nolūks: Grāmatvedības uzskaitē iekļauto personu datu apstrāde (t.sk. 
dienesta viesnīcas iemītnieku uzskaite).  
Pārzinis: Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201, 
reģistrācijas Nr. 90011018726, Tālrunis 65231726, e-pasts:  koledza@jak.lv 
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv 
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 
1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts ("Grāmatvedības likums" un uz šo likumu pamata 
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izdotie tiesību akti). 
Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. 
Personas datu kategorijas: Darbinieki. 
Personas datu glabāšanas ilgums: Likums "Par Grāmatvedību" (10 gadi - grāmatvedības 
organizācijas dokumentiem un reģistriem un 5 gadi - attaisnojuma dokumentiem). 
Personāllietām - 75 gadi. 
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai 
tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši 
savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs 
pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām. 
Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., 
bet ne tikai: 

 Tiesības būt informētam - Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā 
veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi. 

 Tiesības piekļūt personas datiem - Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no Pārziņa par 
Jūsu veikto personas datu apstrādi.  

 Tiesības personas datu labošanai - ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai 
nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Pārzinim tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, Pārzinis 
nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. 
Ja tomēr Pārzinis nolems nelabot Jūsu personas datus, Pārzinis Jums sniegs skaidrojumu, 
kāpēc tie netiks laboti. 

 Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei - ciktāl Pārzinis apstrādā Jūsu 
personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt 
savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pārzinis pārtrauks apstrādāt 
Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.  

 Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt 
Pārzinim dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu 
apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja 
Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, Pārzinim visticamāk 
nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.   

 Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir 
tiesības pieprasīt Pārzinim uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, 
gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un 
Pārzinim nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst 
pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī 
zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde 
ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs 
pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas 
var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Pārziņa pakalpojumus.  

 Tiesības uz personas datu pārnesamību - Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus 
personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja Pārzinis apstrādā personas datus saskaņā 
ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, 
plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu 
nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības 
netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz 
Pārzinimattiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības 
interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

 Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu - 



Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz 
automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu 
subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka Pārzinis 
neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei. 

 Tiesības sūdzēties - Ja Jūs neapmierina Pārziņa atbilde, vai uzskatāt, ka Pārzinis veic 
personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai vai Pārziņa norīkotajam datu aizsardzības 
speciālistam. 

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, 
tostarp profilēšana.  

 

Personas datu apstrādes nolūks: Personāllietās iekļauto personu datu apstrāde 
Pārzinis: Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201, 
reģistrācijas Nr. 90011018726, Tālrunis 65231726, e-pasts:  koledza@jak.lv 
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv 
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 
1.punkta a) apakšpunkts; b) apakšpunkts un / vai c) apakšpunkts (Darba likums un uz šo likumu 
pamata izdotie tiesību akti). 
Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. 
Personas datu kategorijas: Darbinieki un pretendenti. 
Personas datu glabāšanas ilgums: Darbinieku personāllietām - 75 gadi, pretendentu lietām - 2 
gadi. 
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai 
tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši 
savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs 
pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām. 
Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., 
bet ne tikai: 

 Tiesības būt informētam - Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā 
veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi. 

 Tiesības piekļūt personas datiem - Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no Pārziņa par 
Jūsu veikto personas datu apstrādi.  

 Tiesības personas datu labošanai - ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai 
nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Pārzinim tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, Pārzinis 
nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. 
Ja tomēr Pārzinis nolems nelabot Jūsu personas datus, Pārzinis Jums sniegs skaidrojumu, 
kāpēc tie netiks laboti. 

 Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei - ciktāl Pārzinis apstrādā Jūsu 
personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt 
savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pārzinis pārtrauks apstrādāt 
Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.  

 Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt 
Pārzinim dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu 
apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja 
Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, Pārzinim visticamāk 
nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.   

 Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir 
tiesības pieprasīt Pārzinim uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, 
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gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un 
Pārzinim nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst 
pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī 
zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde 
ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs 
pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas 
var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Pārziņa pakalpojumus.  

 Tiesības uz personas datu pārnesamību - Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus 
personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja Pārzinis apstrādā personas datus saskaņā 
ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, 
plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu 
nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības 
netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz 
Pārzinimattiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības 
interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

 Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu - 
Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz 
automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu 
subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka Pārzinis 
neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei. 

 Tiesības sūdzēties - Ja Jūs neapmierina Pārziņa atbilde, vai uzskatāt, ka Pārzinis veic 
personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai vai Pārziņa norīkotajam datu aizsardzības 
speciālistam.  

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, 
tostarp profilēšana. 

 

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu lietās iekļauto personas datu apstrāde 
Pārzinis: Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201, 
reģistrācijas Nr. 90011018726, Tālrunis 65231726, e-pasts:  koledza@jak.lv 
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv 
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 
1.punkta a) apakšpunkts un / vai b) apakšpunkts. 
Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija 
Personas datu kategorijas: Pretendenti. 
Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi. 
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai 
tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši 
savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs 
pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām. 
Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., 
bet ne tikai: 

 Tiesības būt informētam - Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā 
veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi. 

 Tiesības piekļūt personas datiem - Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no Pārziņa par 
Jūsu veikto personas datu apstrādi.  

 Tiesības personas datu labošanai - ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai 
nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Pārzinim tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, Pārzinis 
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nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. 
Ja tomēr Pārzinis nolems nelabot Jūsu personas datus, Pārzinis Jums sniegs skaidrojumu, 
kāpēc tie netiks laboti. 

 Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei - ciktāl Pārzinis apstrādā Jūsu 
personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt 
savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pārzinis pārtrauks apstrādāt 
Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.  

 Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt 
Pārzinim dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu 
apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja 
Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, Pārzinim visticamāk 
nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.   

 Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir 
tiesības pieprasīt Pārzinim uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, 
gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un 
Pārzinim nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst 
pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī 
zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde 
ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs 
pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas 
var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Pārziņa pakalpojumus.  

 Tiesības uz personas datu pārnesamību - Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus 
personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja Pārzinis apstrādā personas datus saskaņā 
ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, 
plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu 
nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības 
netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz 
Pārzinimattiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības 
interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

 Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu - 
Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz 
automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu 
subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka Pārzinis 
neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei. 

 Tiesības sūdzēties - Ja Jūs neapmierina Pārziņa atbilde, vai uzskatāt, ka Pārzinis veic 
personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai vai Pārziņa norīkotajam datu aizsardzības 
speciālistam. 

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, 
tostarp profilēšana. 

 

Personas datu apstrādes nolūks: Lietvedības dokumentos iekļauto personu datu apstrāde.  
Pārzinis: Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201, 
reģistrācijas Nr. 90011018726, Tālrunis 65231726, e-pasts:  koledza@jak.lv 
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv 
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv 
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 
1.punkta a) apakšpunkts un / vai c) apakšpunkts ("Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un 
uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). 
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Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. 
Personas datu kategorijas: Datu subjekti. 
Personas datu glabāšanas ilgums: 5 gadi. 
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai 
tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši 
savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs 
pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām. 
Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., 
bet ne tikai: 

 Tiesības būt informētam - Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā 
veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi. 

 Tiesības piekļūt personas datiem - Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no Pārziņa par 
Jūsu veikto personas datu apstrādi.  

 Tiesības personas datu labošanai - ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai 
nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Pārzinim tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, Pārzinis 
nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. 
Ja tomēr Pārzinis nolems nelabot Jūsu personas datus, Pārzinis Jums sniegs skaidrojumu, 
kāpēc tie netiks laboti. 

 Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei - ciktāl Pārzinis apstrādā Jūsu 
personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt 
savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pārzinis pārtrauks apstrādāt 
Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.  

 Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt 
Pārzinim dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu 
apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja 
Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, Pārzinim visticamāk 
nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.   

 Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir 
tiesības pieprasīt Pārzinim uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, 
gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un 
Pārzinim nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst 
pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī 
zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde 
ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs 
pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas 
var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Pārziņa pakalpojumus.  

 Tiesības uz personas datu pārnesamību - Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus 
personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja Pārzinis apstrādā personas datus saskaņā 
ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, 
plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu 
nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības 
netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz 
Pārzinimattiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības 
interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

 Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu - 
Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz 
automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu 
subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka Pārzinis 



neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei. 

 Tiesības sūdzēties - Ja Jūs neapmierina Pārziņa atbilde, vai uzskatāt, ka Pārzinis veic 
personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai vai Pārziņa norīkotajam datu aizsardzības 
speciālistam. 

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, 
tostarp profilēšana.  

 

Personas datu apstrādes nolūks: Fotogrāfijā, audio un video materiālos iekļauto personu 
apstrāde.  
Pārzinis: Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201, 
reģistrācijas Nr. 90011018726, Tālrunis 65231726, e-pasts:  koledza@jak.lv 
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv 
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 
1.punkta a) apakšpunkts. 
Personas datu papildus ieguves avoti: Personas, kuras ir iekļautas fotogrāfijā, audio un video 
materiālos. 
Personas datu kategorijas: Datu subjekti. 
Personas datu glabāšanas ilgums: 3 gadi. 
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai 
tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši 
savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs 
pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām. 
Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., 
bet ne tikai: 

 Tiesības būt informētam - Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā 
veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi. 

 Tiesības piekļūt personas datiem - Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no Pārziņa par 
Jūsu veikto personas datu apstrādi.  

 Tiesības personas datu labošanai - ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai 
nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Pārzinim tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, Pārzinis 
nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. 
Ja tomēr Pārzinis nolems nelabot Jūsu personas datus, Pārzinis Jums sniegs skaidrojumu, 
kāpēc tie netiks laboti. 

 Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei - ciktāl Pārzinis apstrādā Jūsu 
personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt 
savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pārzinis pārtrauks apstrādāt 
Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.  

 Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt 
Pārzinim dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu 
apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja 
Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, Pārzinim visticamāk 
nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.   

 Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir 
tiesības pieprasīt Pārzinim uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, 
gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un 
Pārzinim nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst 
pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī 
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zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde 
ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs 
pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas 
var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Pārziņa pakalpojumus.  

 Tiesības uz personas datu pārnesamību - Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus 
personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja Pārzinis apstrādā personas datus saskaņā 
ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, 
plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu 
nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības 
netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz 
Pārzinimattiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības 
interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

 Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu - 
Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz 
automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu 
subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka Pārzinis 
neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei. 

 Tiesības sūdzēties - Ja Jūs neapmierina Pārziņa atbilde, vai uzskatāt, ka Pārzinis veic 
personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai vai Pārziņa norīkotajam datu aizsardzības 
speciālistam. 

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, 
tostarp profilēšana.  

 

Personas datu apstrādes nolūks: Video novērošanas ierakstos iekļauto personu datu apstrāde.  
Pārzinis: Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-
5201, reģistrācijas Nr. 90011018726, Tālrunis 65231726, e-pasts:  koledza@jak.lv 
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: 
raivis@grubesbirojs.lv 
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 
1.punkta d) un f) apakšpunkts. 
Personas datu papildus ieguves avoti: Personas, kuras atrodas video novērošanas zonā. 
Personas datu kategorijas: Datu subjekti. 
Personas datu glabāšanas ilgums: aptuveni 2 nedēļas. 
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs 
tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši 
savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs 
pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām. 
Datu subjekta tiesības: Jūsu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., 
bet ne tikai: 

 Tiesības būt informētam - Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā 
veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi. 

 Tiesības piekļūt personas datiem - Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no Pārziņa par 
Jūsu veikto personas datu apstrādi.  

 Tiesības personas datu labošanai - ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai 
nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Pārzinim tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, 
Pārzinis nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai 
neprecīzi. Ja tomēr Pārzinis nolems nelabot Jūsu personas datus, Pārzinis Jums sniegs 
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skaidrojumu, kāpēc tie netiks laboti. 

 Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei - ciktāl Pārzinis apstrādā Jūsu 
personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt 
savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pārzinis pārtrauks apstrādāt 
Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.  

 Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt 
Pārzinim dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu 
apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja 
Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, Pārzinim 
visticamāk nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.   

 Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu - Atsevišķos apstākļos Jums 
ir tiesības pieprasīt Pārzinim uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, 
gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un 
Pārzinim nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst 
pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī 
zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja 
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). 
Informācijai, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat 
pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Pārziņa pakalpojumus.  

 Tiesības uz personas datu pārnesamību - Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus 
personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja Pārzinis apstrādā personas datus saskaņā 
ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, 
plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu 
nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības 
netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz 
Pārzinimattiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic 
sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

 Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu - 
Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai 
uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu 
subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka Pārzinis 
neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei. 

 Tiesības sūdzēties - Ja Jūs neapmierina Pārziņa atbilde, vai uzskatāt, ka Pārzinis veic 
personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai vai Pārziņa norīkotajam datu aizsardzības 
speciālistam. 

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, 
tostarp profilēšana.  

 


