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VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PRIVĀTUMA POLITIKA
1. Kāpēc Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus?
Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ikdienā pilda dažādas funkcijas, tajā
skaitā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nodrošina pakalpojumus, ņemot vērā katra cilvēka
individuālas vajadzības. Pašvaldības funkciju pildīšana neizbēgami ir saistīta arī ar personas datu
ievākšanu un apstrādi, piemēram, lai varētu atbildēt uz Jūsu iesniegumu, mums nepieciešams
noskaidrot Jūsu identitāti un kontaktinformāciju.
Lai izpildītu normatīvo aktu prasības
Pārsvarā personas datu apstrāde notiek, lai Pašvaldība spētu realizēt kādu no normatīvajos
aktos tai noteiktajiem pienākumiem vai tiesībām, piemēram, lai veiktu nekustamā īpašuma nodokļu
administrēšanu, nodrošinātu Valmieras iedzīvotājiem izglītības vai sociālos pakalpojumus, rūpētos par
to, lai iedzīvotājiem būtu pieejami kultūras un sporta pasākumi, lai nodrošinātu civilstāvokļu aktu
reģistrāciju. Ja šajās situācijas Pašvaldības rīcībā nebūs nepieciešamo datu, tad Pašvaldība var
sniegt Jums nepilnīgus vai nekvalitatīvus pakalpojumus, pilnībā nenodrošināt Jūsu tiesības vai uzlikt
Jums nepamatotus pienākumus (piemēram, nepiešķirt atbilstošu kārtas numuru bērnudārza rindā,
nepareizi aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli u.tml.).
Lai noslēgtu un izpildītu līgumu
Var būt arī situācijas, kad Pašvaldībai Jūsu dati nepieciešami, lai varētu ar Jums noslēgt kādu
līgumu un īstenot līguma noteikumus (piemēram, ja saņemat kādu Pašvaldības pakalpojumu un
rēķinu vēlaties saņemt e-pastā vai īrējat no Pašvaldības nekustamo īpašumu).
Lai īstenotu sabiedrības un Pašvaldības intereses
Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas nolūkos pilsētas teritorijā un atsevišķās
iestādēs (piemēram, skolās) tiek veikta videonovērošana. Par videonovērošanas veikšanu Jūs
informēs atbilstošas brīdinājuma zīmes.
Lai dokumentētu dažādu Valmieras pilsētā notiekošu pasākumu norisi, pasākumi nereti tiek arī
fotografēti un filmēti. Informāciju par pasākumu dokumentēšanu un video vai foto izmantošanu varat
saņemt 1.pielikumā.
Tikai retos gadījumos, kad Pašvaldība piedāvā kādus pakalpojums, kas nav paredzēti
normatīvajos aktos, Jūsu datu apstrāde var notikt tikai pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (piemēram, lai
saņemtu savā e-pastā informāciju par aktualitātēm Valmierā).
2. Kā Pašvaldība iegūst Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus Pašvaldība iegūst dažādos veidos:
✓ no Jums;
✓ no valsts uzturētajām datubāzēm (ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pašvaldībai šī
informācija ir pieejama un nepieciešama);

✓ no trešajām personām, ja šāda informācijas nodošana ir paredzēta normatīvajos aktos vai ja
Jūs pats esat tam piekritis.
3. Personas datu drošība
Pašvaldība veic atbilstošus pasākumus, lai personas dati, kas ir tās rīcībā vai ko Jūs esat tai
nodevis, būtu drošībā un lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Personas datu iesniegšanas brīdī Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc Pašvaldībai Jūsu
dati ir nepieciešami, vairumā gadījumu šī informācija būs norādīta uz iesniegumiem, ko aizpildāt.
Tāpat Jums ir tiesības sekot līdzi savu personas datu apstrādes gaitai. Par to, kā pieprasīt Pašvaldībai
informāciju par tās rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem, lasiet 5.punktā.
Bez Jūsu piekrišanas personas datus Pašvaldība drīkst izpaust tikai normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos, piemēram, sniedzot informāciju valsts uzturētajām datu bāzēm, atbildot uz
tiesībsargājošo institūciju oficiāliem pieprasījumiem vai citos gadījumos, ja tas nepieciešams
Pašvaldības tiesību un interešu aizstāvībai. Atsevišķu pakalpojumu un tiesību nodrošināšanai
Pašvaldība personas datus var nodot dažādu pakalpojumu sniedzējiem, uzņemoties atbildību par datu
konfidencialitāti, un pakalpojumu sniedzēji šos datus drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Pašvaldības
norādījumiem.
Jūsu sniegtos Personas datus nenododam vai neapstrādājam ārpus Eiropas Savienības un
Eiropas Ekonomiskās zonas.
4. Personas datu glabāšana
Personas datus Pašvaldība glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad
sasniegts mērķis, kam dati ievākti. Personas datus, ko esat sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu,
Pašvaldība glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad atsaucat savu piekrišanu.
Videonovērošanas ieraksti tiek saglabāti 30 dienas.
5. Jūsu tiesības
Jums ir tiesības vērsties Pašvaldībā un lūgt informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi
iesniedzot Pašvaldībai oficiālu iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai
iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu. Atbildi uz Jūsu iesniegumu Pašvaldība sniegs normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.
Jums ir tiesības pieprasīt veikt Jūsu Personas datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai
apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu
pārnesamību. Pašvaldība izvērtēs Jūsu pieprasījumu un īstenos Jūsu tiesības atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
Lielākajā daļā gadījumu Pašvaldībai nav tiesību pilnībā dzēst Jūsu personas datus, jo to
glabāšanas nosacījumi noteikti normatīvajos aktos. Pašvaldība dzēsīs Jūsu datus, ja tai vairs nebūs
tiesiska pamata tos apstrādāt vai ja tās rīcībā esošo Jūsu personas datu apstrāde nav bijusi likumīga.
Ja Jūsu Personas datu apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana, Jums ir tiesības atsaukt
piekrišanu savu Personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas
veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Pēc Jūsu piekrišanas atsaukšanas Pašvaldība drīkst turpināt
Jūsu Personas datu apstrādi tikai tad, ja tai ir cits tiesiskais pamats Jūsu Personas datu apstrādei.
6. Sīkdatņu apstrāde un mājaslapas
Pašvaldības mājaslapās ir izvietotas sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes un izmantošanas
noteikumi ir pieejami Pašvaldības vai Pašvaldības iestāžu mājaslapās.
Pašvaldības mājaslapās var būt saites uz citām mājaslapām, kuru uzturētājs nav Pašvaldība.
Pašvaldība neatbild par citu mājaslapu lietošanas noteikumiem.
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7. Kontaktinformācija
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar
Pašvaldību.
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
Ja vēlaties saņemt atbildi no konkrētas Pašvaldības pārvaldes, struktūrvienības vai iestādes,
lūdzam to norādīt pieprasījumā vai pieprasījumu adresēt konkrētajai pārvaldei, nodaļai vai iestādei.
Valmieras pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000043403
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālruņa numurs: +371 6 4207120
E-pasts: pasts@valmiera.lv
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
e-pasts: datuspecialists@valmiera.lv
Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli uz iepriekš
minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks

SAGATAVOJA
Valmieras pilsētas pašvaldības
Audita, personāla un kvalitātes vadības
nodaļas vadītāja
Indra Čākure
2018.gada ___.maijā
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Pielikums
VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PRIVĀTUMA POLITIKAI

Lai informētu Valmieras iedzīvotājus un viesus, kā arī citus interesentus par Valmierā
notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, tie nereti tiek fotografēti un filmēti. Uzņemtos video vai foto
attēlus Pašvaldība var izvietot savā informatīvajā izdevumā “Valmiera domā un rada”, reprezentācijas
materiālos, tīmekļa vietnēs, kā arī Pašvaldības sociālo tīklu profilos (Facebook, Twitter, Instagram).
Publisku pasākumu vai vietu fotografēšana un filmēšana
Pašvaldība informāciju par pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu izvieto relīzēs,
paziņojumos, nolikumos vai afišās par plānoto pasākumu.
Filmēšanu un fotografēšanu var veikt arī publiskās vietās, īpaši par to Jūs nebrīdinot, ja tas
nepieciešams kādas aktivitātes vai notikuma atspoguļošanai.
Var gadīties, ka Pašvaldības darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis Jūs uzrunā tieši un lūdz
Jūsu atļauju Jūsu filmēšanai vai fotografēšanai (piemēram, lai sniegtu viedokli par kādu jautājumu vai
lai nofotografēt Jūs kā kāda pasākuma dalībnieku). Ja šajā situācijā ļaujat sevi fotografēt vai filmēt,
uzskatīsim, ka esat sniedzis piekrišanu sava attēla publiskošanai, atsevišķos gadījumos varam lūgt
Jūsu piekrišanu noformēt rakstiski.
Pašvaldība attēlus var saņemt arī no citu pasākumu organizatoriem. Par fotografēšanu vai
filmēšanu šajos pasākumus Jūs informēs pasākuma organizators.
Fotografēšana un filmēšana izglītības iestādēs
Pasākumu, dažādu sporta norišu un ikdienas aktivitāšu fotografēšana un filmēšana var tikt
veikta arī Pašvaldības izglītības iestādēs.
Par izglītojamo fotogrāfiju publiskošanu izglītības iestāde (vai Pašvaldība) reizi gadā vai
atsevišķos gadījumos pirms pasākuma lūdz vecāku rakstisku piekrišanu. Ja vecāki tam piekrituši,
izglītojamo fotoattēlus var publiskot Pašvaldības (tajā skaitā izglītības iestāžu) izdevumos un tīmekļa
vietnēs un sociālo tīklu profilos.
Atsevišķos gadījumos, piemēram, kad tiek fotografēts kāds kolektīvs (koris, deju kolektīvs,
sporta komanda), Pašvaldība video un foto attēlus var publiskot, neprasot personu vai vecāku
piekrišanu, ja attēls neattiecas uz konkrētu fizisko personu, bet gan uz visu kolektīvu.
Ja vienā pasākumā piedalās vairāku izglītības iestāžu pārstāvji, par atļauju publicēt
fotomateriālu un videomateriālu ir atbildīga katra izglītības iestāde.
Personu iesūtītās fotogrāfijas
Pašvaldība savos informatīvajos izdevumos un sociālo tīklu profilos var publiskot fotogrāfijas,
kuras iesūtījušas pašas personas. Attēlu iesūtīšanu Pašvaldība uzskatīs kā piekrišanu Jūsu attēlu
publicēšanai. Ja attēlā būs redzams vēl citas personas, Pašvaldība attēlu var arī nepublicēt.
Attēlu nodošana
Fotogrāfijas un video no pasākumiem un no publiskām vietām Valmierā Pašvaldība var nodot
arī trešajām personām (piemēram, masu informācijas līdzekļiem), lai informētu par Pašvaldībā
notiekošajām aktivitātēm.
Attēlu glabāšana
Pašvaldība video un foto attēlus glabā tik ilgi līdz sasniegts to izmantošanas mērķis vai
saņemts Jūsu lūgums attēlu dzēst.
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Informācijas sniegšana
Informāciju par to, vai Pašvaldības rīcībā ir video vai foto ar Jūsu attēlu, Pašvaldība sniedz
tikai tad, ja būsiet sniedzis konkrētu informāciju, kas spēs Jūs identificēt un raksturot (pasākums, laika
posms, Jūsu apģērbs u.tml. pazīmes), un Jūsu attēlu identificēšana neprasīs nesamērīgas pūles.
Attēlu dzēšana
Ja nevēlaties, lai video vai fotogrāfija ar Jūsu attēlu būtu publiskota, Jūs varat vērsties
Pašvaldībā un lūgt dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pastu info@valmiera.lv vai Pašvaldības iestādes epasta adresi un norādot attēlu, kuru vēlaties dzēst. Pašvaldība izvērtēs katru gadījumu un iespēju
robežās centīsies ievērot Jūsu vēlmes. Pašvaldībai nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav
iespējams tieši identificēt.
Pašvaldība neatbild par attēlu, ko nav uzņēmusi Pašvaldība, publiskošanu masu informācijas
līdzekļos (televīzijā, preses izdevumos) un citos informatīvajos izdevumos, portālos, kuru pārzinis un
uzturētājs nav Pašvaldība.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks
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