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Informācija  

par personas datu apstrādi personām, kuras pieteikušās uz vakanci  

PIKC “LIEPĀJAS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA VISUSSKOLA” 
 

Personas datu apstrādes pārzinis ir PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, 

Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 634 22330,  e-pasts info@lmmdv.edu.lv 

Personas datu aizsardzības speciālista elektroniskā pasta adrese:  dati@lmmdv.edu.lv 

 

Jūsu personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā 

izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Datu apstrādes ietvaros tiks apstrādāti Jūsu 

personas dati, kurus būsiet iekļāvuši savā CV un citos dokumentos, ko būsiet nosūtījuši, 

pretendējot uz vakanto amatu. 

 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir 

• Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

c)apakšpunkts, Darba likums, u.c. normatīvie akti, kas reglamentē darba tiesiskās 

attiecības); 

• Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

f)apakšpunkts) saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese 

apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, 

organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas 

pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā 

informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.  

 

Personas datu iespējamie saņēmēji – personāla speciāliste, vakantā amata struktūrvienības 

vadītājs, iestādes direktore, IT administrators (informācijas un komunikācijas resursu 

administrēšanai), pārziņa nolīgtie apstrādātāji. 

 

Jūsu personas dati tiks glabāti 4 mēnešus pēc atlases konkursa beigām. Gadījumā, ja Jūsu datus 

vēlēsimies saglabāt ilgāku laiku Jums tiks prasīta piekrišana un piekrišanas sniegšanas 

gadījumā Jūsu CV tiks uzglabāts 7 mēnešus pēc atlases procesa beigām. 

 

 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, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes 

ierobežošanu; 

2. iebilst pret veikto datu apstrādi, ņemot vērā, ka personāla atlases process tiek 

nodrošināts pamatojoties uz pārziņa leģitīmajiem interesēm Jūs varat savu 
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kandidatūru uz vakanto amatu atsaukt jebkurā laikā un šādā gadījumā LMMDV 

Jūsu personas datus dzēsīs; 

3. vērsties pie datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar Jūsu 

personas datu apstrādi; 

4. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts 

inspekcijā.  
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