
INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI 

Dagdas novada „Mani lieliskie vecvecāki’’ konkursam 

 

 1. Pārzinis personas datu apstrādei ir Dagdas novada pašvaldība Alejas iela 4, Dagda, 

Dagdas novads, LV-5674, tālr. 656 81 434, 265 62 946, e-pasts: dome@dagda.lv. 

 2. Datu aizsardzības speciālists, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, 

25408815, dati@dagda.lv; 

 3. Personas datu apstrādes nolūks – piedalīties Dagdas novada konkursā “Mani 

lieliskie vecvecāki” atbilstoši Dagdas novada IKSN konkursa nolikuma prasībām: 

 3.1. Pieteicējs, piesakot konkursa dalībnieku, norāda konkursa dalībnieka personas 

datus – vārds, uzvārds, kontakttālrunis; 

 3.2. Konkursa dalībnieka personas dati – vārds, uzvārds, kontakttālrunis tiks 

izmantoti un apstrādāti ar nolūku, lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem, konkursa 

rezultātu informatīvā atspoguļojuma (raksts) veidā, kā arī krājuma izveidošanā, kas 

būs pieejams Dagdas novada mājas lapā.  

4. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) 6.panta pirmā punkta c) un e) apakšpunkti. 

 5. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: 5.1. lai sniegtu informāciju 

iedzīvotājiem un nodrošinātu Dagdas novada IKSN darbības caurspīdīgumu, 

informācija par konkursa rezultātiem, kopā ar vizuālo materiālu tiks publicēta Dagdas 

novada pašvaldības tīmekļvietnē, iestādes Facebook kontā u.tml., kā arī izmantota 

žurnālistikas vajadzībām. 

 5.2. konkursa vērtēšanas komisija un citi Dagdas novada pašvaldības (tās iestāžu/ 

struktūrvienību) darbinieki/amatpersonas, ja tas ietilpst viņu darba vai amata 

pienākumos; 5.3. citas valsts un pašvaldību institūcijas, ja to nosaka ārējie normatīvie 

akti;  

5.4. datu subjekts, saņemot informāciju pats par sevi.  

6. Personas datu glabāšanās termiņš izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

t.sk. Arhīvu likuma un Dagdas novada pašvaldības (tās iestāžu/struktūrvienību) lietu 

nomenklatūras. Fotografēšanas un filmēšanas laikā iegūtie personas dati var tikt 

glabāti iestādes darbības oficiālās statistikas nodrošināšanas nolūkā. Iestāde var 

uzturēt savu iekšējo audio/video ierakstus, fotogrāfiju arhīvu, pārmantojamības 

nolūkos, rūpējoties par tradīciju turpināšanu, veidojot arhīvu.  

7. Informējam, ka Jums, kā datu subjektam ir tiesības (normatīvajos aktos noteiktās 

situācijās):  

7.1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, 

lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu 

mailto:dome@dagda.lv
mailto:dati@dagda.lv


lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes 

ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret savu personas datu 

apstrādi;  

7.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē 

(Datu valsts inspekcijā). 

 8. JA JŪS IEBILSTAT PAR JŪSU DATU APSTRĀDI, NEVĒLATIES LAI 

INFORMĀCIJA PĒC KURAS JŪS VAR IDENTIFICĒT TIKTU PUBLICĒTA, KĀ 

ARĪ LAI SAŅEMTU INFORMĀCIJU PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI, 

LŪGUMS GRIEZTIES DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KANCELEJĀ,  

TĀLR. 656 81434. 

 9. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, dalībai attiecīgā konkursā un 

konkursa rezultātu un publiskā pasākuma atspoguļošanā. 


