
Vecāku informēšana par datu apstrādi 

 

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI 

Pārzinis personas datu apstrādei: PIKC  Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola, reģistrācijas Nr. 90010944679, juridiskā adrese: Ausekļa iela 11/15, 

Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63422330, elektroniskā pasta adrese: info@lmmdv.edu.lv  

Personas datu aizsardzības speciālists: elektroniskā pasta adrese:  

 dati@lmmdv.edu.lv 

Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija ko iesniedz 

izglītojamā pārstāvis vai pats izglītojamais iestājoties PIKC  Liepājas Mūzikas, 

mākslas un dizaina vidusskolā kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši 

normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama normatīvajos 

aktos noteikto funkciju izpildei apstrādes mērķis ir iesnieguma izskatīšana 

izglītojamā uzņemšanai PIKC  Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, 

likumā noteikto pienākumu izpildei (datu ievade Valsts Izglītības Informācijas 

sistēmā VIIS) un nepieciešamības gadījumā saziņai ar izglītojamā likumīgo pārstāvi. 

Tiesiskais pamats: Jūsu personas datu apstrādei: Izglītības likums,Profesionālās 

izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi 902 „Kārtība, kādā izsniedzami 

profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti”, 

MK noteikumi Nr. 788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un 

aktualizācijas kārtība”, MK noteikumi Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē 

izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskolas nolikums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 

(2016.gada 27.aprīlis) 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) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. 

Personas datu saņēmēji: Izglītības un zinātnes ministrija, tiesībsargājošās iestādes 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, attiecīgās pašvaldības struktūrvienības/ 

iestādes, kurām ir saistība ar izglītības procesa nodrošināšanu. 

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskolas lietu nomenklatūru.  

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu 

kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu 

labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā 

noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu 

un iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu 

apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).   
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