INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Draudzīgā
aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), Rīgas iela 50,
Liepāja, LV-3401, tālrunis 63423551, elektroniskā pasta adrese: 5vsk@liepaja.edu.lv.
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu
iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv
Jūsu personas datu apstrādes mērķi:
 noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana (īpaši saistībā ar īpašuma
bojāšanu un zādzībām).
 kārtības un drošības nodrošināšana izglītības iestādē un tās teritorijā.
 pierādījumu iegūšana, saglabāšana un iesniegšana tiesībsargājošajām
institūcijām.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu
ievērošana, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) un f)apakšpunkts). Pārziņa leģitīmās intereses ir
aizsargāt skolas īpašumu un nodrošināt kārtību tajā. Novērst un palīdzēt tiesībsargājošajām
institūcijām atrisināt noziedzīgus nodarījumus, kas bijuši vērsti pret pārziņa īpašumu. Aizsargāt
cietušo personu leģitīmās intereses, lai tās spētu aizstāvēt savas tiesības. Pārzinim ir likumīgi
piešķirtas pilnvaras rūpēties par drošu vidi un kārtību izglītības iestādē un tās teritorijā.
Personas datu iespējamie saņēmēji:
 Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas
5.vidusskola” atbildīgā persona par videonovērošanas sistēmu (videonovērošanas
ieraksta izsniegšana, apstrāde) un citas pilnvarotās personas (videoierakstu
izskatīšana incidenta gadījumā);
 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pašvaldības policijas” policists un
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola dežuranti (videonovērošanas
skatīšanās tiešsaistes režīmā);
 Pēc nepieciešamības tiesību aktos noteiktos gadījumos citas valsts un pašvaldību
iestādes, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes.
Videonovērošanas rezultātā iegūtie Jūsu personas dati tiks glabāti 14 dienas. Izņēmuma
gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt
neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu
lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes
ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

