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‘’ Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi’’
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu

Informējam, ka Cēsu 2.pamatskola (turpmāk tekstā – izglītības iestāde) ir pārzinis un apstrādā Jūsu
bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes regulas 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) prasībām. Vispārīgā datu aizsardzības regula pieejama:
https://ej.uz/123regula .Ar pielikumu Nr.1 iepazīstas un paraksta katrs izglītojamā likumiskais pārstāvis,
kurš piesaka savu bērnu izglītības iestādē.

I.

Kādas datu kategorijas apstrādā izglītības iestāde par izglītojamo

Izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas par izglītojamo:
1. identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un
kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
2. bērnu raksturojošu informāciju (valoda, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes
esamība, u.c.);
3. informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu izglītojamā drošību un aizsardzību
izglītības iestādē (tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi, u.c.);
4. informācija par speciālās izglītības nepieciešamību;
5. informāciju par izglītojamā veselības stāvokli;
6. informāciju par izglītības iestādes apmeklējumiem (apmeklēto dienu skaits, apmeklēto
nodarbību skaits);
7. informāciju par iepriekšējām pirmsskolas izglītības iestādēm un izglītības iestādēm;

8. informāciju par sekmēm (novērtējumi un sasniegumi, pieteikumiem olimpiādēm un tajās
gūtajiem rezultātiem);
9. informāciju par uzvedību izglītības iestādē;
10. informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai (audio vai video ieraksti).
Par Jums kā bērna likumisko pārstāvi izglītības iestādē apstrādā šādas datu kategorijas:
1. identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un
kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese).
Izglītības iestāde apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās
prasības un pienākumus, kā arī, lai sazinātos ar Jums.

II.

Kādiem mērķiem izglītības iestāde apstrādā izglītojamā personas datus

Izglītojamā personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas

6.

panta 1. punkta c) un e) apakšpunktiem, apstrādā šādiem mērķiem:
1. organizēt un nodrošināt mācību procesu, t.sk. uzraudzīt izglītojamo mācību priekšmetu
apgūšanas procesu un izglītības vajadzības;
2. izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizēšana, lai nodrošinātu nepieciešamās
obligātās dokumentācijas uzturēšanu elektroniskā veidā (E-klase), kā arī nodrošināt
izglītības iestādes saziņu ar izglītojamā likumisko pārstāvi un izglītojamo;
3. apliecināt Cēsu novada pašvaldībai vispārējās izglītības iestādes izglītojamā statusu bez
elektroniskas identifikācijas un autentifikācijas, nodrošināt maksāšanas līdzekļa, ar kuru
veic norēķinus par launagu izglītības iestādē un praktiskajām braukšanas stundām
autoskolā;
4. uzraudzīt izglītojamā veselības stāvokli, t.sk. izvērtēt izglītojamā intelektuālās spējas un
mācīšanās grūtību iemeslus pedagoģiski medicīniskajā komisijā, kā arī nodrošināt
medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā, sociālā pedagoga un
logopēda pakalpojumus;
5. mācību grāmatu nodrošināšanu izglītības iestādes bibliotēkā;
6. personiskā ģērbtuves skapīša nodrošināšanu izglītojamam no 4.-9. klasei.
Informējam, ka augstāk minētajiem mērķiem, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts
šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai: Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta
noteikumi Nr.528 ‘’Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa
un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā
dokumentācija’’, Ministru kabineta 2022.gada 12.janvāra noteikumi Nr.11 ‘’Kārtība, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo
pārcelšanai nākamajā klasē’’, Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumi Nr.276 ‘’Valsts izglītības
informācijas sistēmas noteikumi’, Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošie noteikumi Nr.23 ‘’Kārtība,
2

kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla braukšanas izdevumus
par sabiedriskā transporta izmantošanu”, Cēsu novada domes 16.06.2022. saistošie noteikumi Nr.26 “Par
izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā”, Ministru kabineta 2012. gada
16. oktobra noteikumi Nr. 709 ‘’Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām’’.
Izglītojamā personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas

6.

panta 1. punkta a) un f) apakšpunktiem apstrādā šādiem mērķiem:
1. nodrošināt interaktīvu mācību procesu, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas
(dažādas vietnes, skatīt 1. pielikumu);
2. izglītojamā dalība projektos (Erasmus+, pašvaldības projektos, u.c.);
3. izvērtēt izglītojamā izglītības vajadzības;
4. veidot un atspoguļot izglītības iestādes dzīvi un vēsturi;
5. izglītības procesa pārvaldības plānošanai un prognozēšanai, pētniecībai un statistiskajai
analīzei, tostarp tai, kas ir noteikta tiesību aktos;
6. izmantot izglītojamo fotogrāfijas izglītības iestādes publikācijās, izglītības iestādes
tīmekļa vietnē (tikai ar vecāku rakstisku piekrišanu, skatīt 1. pielikumu);
7. Lai nodrošinātu izglītojamā drošību un īpašuma aizsardzību t.sk. videonovērošana
Izglītojamam un tā likumiskajam pārstāvim ir jāzina, ka situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi
personīgajai lietošanai fotografē vai veic video ierakstu, datu aizsardzības jomas tiesību akti netiks
piemēroti.
Informējam, ka augstāk minētajiem mērķiem ir nepieciešams veikt izglītojamo personas datu
apstrādi, lai nodrošinātu bērna intelektuālo attīstību, spēju orientēties informācijas resursos, atraktivitāti,
izmantot informācijas tehnoloģiju resursus, ņemot vērā mūsdienu digitālo attīstību.
Lai nodrošinātu kvalitatīvāku izglītību nākotnē, ir nepieciešams veikt pētniecības darbus izglītības
jomā. Informējam, ka situācijā, kad Jūsu bērns (kā identificējams datu subjekts) tiks izmantots pētniecības
nolūkiem, izglītības iestāde jūs informēs atsevišķi.
Papildus informējam, ka izglītojamā personas dati tiks izmantoti vēsturiskiem mērķiem, lai
nodrošinātu informācijas pēctecību nākamām paaudzēm par skolas dzīvi, ka arī izglītojamā personas dati
var tikt izmantoti dažādu pētniecības darbu veikšanai un statistikas nodrošināšanai. Informējam, ka
statistikas informācijā tiks atspoguļoti anonīmi personas dati.
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III.

Kādām trešajām personām izglītības iestāde nodos izglītojamā personas datus

Informējam, ka izglītojamā personas datus izglītības iestāde nepieciešamības gadījumā nodos
šādām trešajām pusēm:
1. Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS), kuras pārzinis ir Izglītības ministrija;
2. citas izglītības iestādes, ja skolēns vēlas mācīties citā izglītības iestādē;
3. starpinstitucionālās iestādes (sociālais dienests, bāriņtiesa, policija), pēc šo iestāžu
pieprasījuma;
4. medicīnas iestādes vai ārstniecības personas, ja izglītojamam rodas neatliekama vajadzība
pēc medicīniskās palīdzības;
5. Cēsu novada pašvaldībai un Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai;
6. bērnu tiesību aizsardzības iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti;
7. personām, kuras nodrošina izglītojamo iesaisti ar izglītības iestādi saistītajos projektos;
8. Apstrādātājiem, kuri nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskā
atbalsta nodrošināšanu.
.
IV.

Cik ilgi izglītības iestāde glabās izglītojamā datus

Informējam, ka izglītības iestāde glabās Jūsu bērna un Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajos
aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad
izglītības iestāde glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa
sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā bērna likumiskais pārstāvis
izteiksiet piekrišanu, izglītības iestāde apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu
piekrišanu vai līdz bērna pilngadības sasniegšanai, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

V.

Kādas Jums kā bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības

Jums kā bērna likumiskajam pārstāvim ir šādas tiesības:
1. ja par jūsu bērnu vai Jums izglītības iestāde apstrādā nepareizus/neprecīzus/neaktuālus
personas datus, lūgt izglītības iestādei precizēt tos;
2. piekļūt Jūsu vai Jūsu bērna personas datiem, proti, lūgt izglītības iestādei sniegt
informāciju, kādus personas datus izglītības iestāde apstrādā par Jūsu bērnu vai Jums.
Papildus tam Jums ir tiesības saņemt datu kopijas;
3. lūgt sava bērna vai Jūsu personas datu dzēšanu. Informējam, ka izglītības iestāde nedzēsīs
Jūsu bērna vai Jūsu personas datus, ja personas datu apstrādi nosaka normatīvie akti;
4. nodrošināt datu pārnesamību, proti, lūgt izglītības iestādei nosūtīt (arī elektroniski) tās
rīcībā esošās personas datus citai iestādei. Informējam, ka šo tiesību var realizēt, ja
personas dati ir elektroniskā formātā;
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5. lūgt ierobežot Jūsu bērna vai Jūsu personas datus noteiktos gadījumos, piemēram, ja Jūs
norādāt, ka izglītības iestāde apstrādā neprecīzus personas datus. Tad izglītības iestāde
ierobežos personas datu apstrādi uz brīdi, kamēr pārbauda personas datu pareizību;
6. vērsties ar sūdzību datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka skola pretlikumīgi apstrādā Jūsu
bērna vai Jūsu personas datus.

Pielikums Nr.1
Cēsu 2.pamatskolas
direktorei I.Brammanei
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_______________________________________
Izglītojamā vārds, uzvārds, klase

_______________________________________
Likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

Likumiskā pārstāvja atļauja
nepilngadīga izglītojamā personas datu izmantošanai
Cēsu 2.pamatskola (turpmāk – izglītības iestāde) veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu
saistībā ar dažādām izglītības iestādes aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti izglītojamie, ar mērķi informēt
par izglītības iestādes dzīvi un vēsturi, atspoguļotu izglītības iestādē notiekošās aktivitātes, informētu par pasākumu
norisi, popularizētu izglītības iestādi un veicinātu tās prestižu un atpazīstamību. Fotogrāfijas un videoieraksti var
tikt publicēti izglītības iestādes tīmekļa vietnē vai citos ar izglītības iestādi saistītos resursos.
Vienlaikus aicinām pirms fotogrāfiju, ko Jūs esat uzņēmis izglītības iestādē, publicēšanas, izvērtēt, vai attēlu
publiskošana neierobežo citu personu tiesības uz privātumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam atzīmēt ar (x) atbilstošāko variantu:
Piekrītu

Nepiekrītu

Izglītojamā fotogrāfiju vai videoierakstu publicēšanai izglītības iestādes tīmekļa
vietnē cesu2pamatskola.lv
Izglītojamā vārdā un uzvārda publicēšanai izglītības iestādes tīmekļa vietnē
cesu2pamatskola.lv par teicamiem sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā.

Informācijas aprite par pasākumiem, tai skaitā izglītojamā foto un videoieraksti,
notiek brīvprātīgi kopā ar klases audzinātāju izveidotā, individuālā katras klases
slēgtā “WhatsApp” grupas ietvaros, pievienojoties/izstājoties pēc brīvprātības
principa.
Jūsu iesniegto personas datu pārzinis ir Cēsu 2.pamatskola (Cēsu novada pašvaldība, juridiskā adrese: Raunas iela
4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, elektroniskais pasts: dome@cesis.lv). Saziņa ar izglītības iestādi - Gaujas iela
45, Cēsis, Cēsu novads, elektroniskais pasts info@c2psk.edu.lv, tālrunis 64122647. Datu apstrādes tiesiskais
pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts. Izglītojamā personas dati tiks
glabāti līdz brīdim, kamēr Jūs lūgsiet dzēst informāciju vai savu foto (videoattēlu) vai iebildīsiet tā publiskošanai.
Ja vēlaties fotogrāfiju dzēšanu no izglītības iestādes tīmekļa vietnes, Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, sazinoties
ar mums.
Esmu informēts/-a, ka jebkurā brīdī varu atsaukt savu piekrišanu, rakstiski par to informējot izglītības iestādi,
rakstot uz e-pastu info@c2psk.edu.lv.
Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt piekrišanu
personas datu apstrādei.
__________________________________

__________________________
/ Likumiskā pārstāvja paraksts/

/ Datums/

Vispārēji sniedzama informācija:
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Izglītības iestādē informē, ka nolūkā nodrošināt normatīvajos aktos noteikto izglītības funkciju izpildi, izglītības
iestādei ir tiesības izglītojamo personas datus apstrādāt Vienotajā izglītības informatīvajā sistēmā (VIIS), Valsts
pārbaudījumu informatīvajā sistēmā (VPIS), elektroniskajā skolvadības žurnālā “E-klase”, kā arī nodot citām
valsts un pašvaldības iestādēm normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei. Tāpat izglītības iestāde var īstenot
izglītības procesu un nodrošināt interaktīvu mācību procesu, izmantojot mūsdienu informāciju tehnoloģijas un
tīmekļa vietnes (Gmail, Kahoo.comt, Quizlet.com, Quizizz.com, Liveworksheets.com, Google classroom,
Socrative.com, Nearpod.com, Menti.com, ISL collective.com, uzdevumi.lv, padlet.com, Zoom, soma.lv,
maconis.zvaigzne.lv, u.c.). Šajā gadījumā izglītojamo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts. Jebkuru jautājumu vai iebildumu gadījumā aicinām
vispirms vērsties pie mums.
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