Norvēģu finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu
pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” personas datu apstrādes politika
Šī personas datu apstrādes politika nosaka kārtību, kādā Zemkopības ministrija, reģ.nr.
90000064161, juridiskā adrese Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, Rīga, kā projekta
līdzfinansējuma saņēmējs, veic personas datu apstrādi Norvēģu finanšu instrumenta projekta
“Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” publicitātes prasību
izpildei pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 82
“Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu
mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi” 10.6. punktu.
Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir 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) 6.panta 1.punkta
a) apakšpunkts un citi normatīvie akti personas datu aizsardzības jomā.
Kā un kādi personas dati var tikt ievākti?
Projekta ietvaros organizētajos publicitātes pasākumos var tikt ievākti pasākumu
apmeklētāju personas dati (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis) un var tikt veikta fotografēšana,
audioieraksti un videoieraksti.
Kā personas dati tiks apstrādāti?
Pasākumu apmeklētāju personas dati tiks apstrādāti, lai:
• noskaidrotu publicitātes pasākumu dalībnieku skaitu;
• noskaidrotu publicitātes pasākumos pārstāvētās organizācijas vai iestādes;
• nodrošinātu komunikāciju par publicitātes pasākumu norisi;
• identificētu publicitātes pasākumu to laikā.
Fotoattēli, audioieraksti un videoieraksti var tikt izmantoti, lai informētu sabiedrību par
projekta norisi. Fotoattēli, audioieraksti un videoieraksti var tikt publiskoti projekta mājaslapā,
sociālajos tīklos, kā arī jebkurā plašsaziņas līdzeklī.
Kā tiks uzglabāti personas dati?
Personas dati tiek glabāti projekta īstenošanas laikā no 2021. gada 1. februāra līdz 2024.
gada 31. janvārim.
Kas piekļūs personas datiem?
Personas datu saņēmēji ir Zemkopības ministrijas nodarbinātie, personas datu
apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.
Ņemot vērā, ka fotoattēli,
audioieraksti un videoieraksti var tikt publiskoti, lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par
projektu, tie būs pieejami plašākai sabiedrībai. Tā kā personas dati var tikt apstrādāti
elektroniskajā vidē, Ministrijai var būt sadarbības partneri (google.com (google analytics),
facebook.com, twitter.com, u.tml.), kas ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas

Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs. Šajā gadījumā Ministrija aicina
iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties Ministrijā ar lūgumu sniegt papildu
informāciju par sadarbības nosacījumiem.
Kādas ir pasākuma apmeklētāja tiesības?
Pasākuma apmeklētājam ir tiesības pieprasīt Zemkopības ministrijai piekļuvi saviem
personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt
apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī
tiesības uz datu pārnesamību. Ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par
pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē pasākuma apmeklētājs tiesīgs vērsties
ar iesniegumu Zemkopības ministrijā (e-pasta adrese: das@zm.gov.lv, tālrunis 67027257) vai
iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.
Pasākuma apmeklētājam ir tiesības piekrišanu atsaukt jebkurā laikā bez nelabvēlīgām sekām,
nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi das@zm.gov.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmēs
apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Veicot personas datu apstrādi tiek ievērota Zemkopības ministrijas vispārīgā Personas datu
apstrādes politika un Fotografēšanas, filmēšanas un audio ierakstu veikšanas politika.

