
Pielikums Nr.1 

                                                   

Piekrišana datu apstrādei 

saistībā ar fotografēšanu un filmēšanu 

 

Informējam, ka pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, Brīvības 

iela 39, Liepāja LV-3400, tālrunis: 63427483, elektroniskā pasta adrese: bjc@liepajasbjc.lv (turpmāk - 

centrs). 

Centrs veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, saistībā ar dažādām centra 

organizētām aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti bērni, lai veidotu un atspoguļotu centra dzīvi 

un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā. 

Fotogrāfijas un videoattēls var tikt publicētas centra tīmekļa vietnē, sociālajā tīklā un uz 

informatīvā dēļa (planšetes). Ja fotogrāfijas un videoattēls tiks publiskotas tīmekļa vietnē vai sociālajā 

tīklā, tās netiks sasaistīts ar Jūsu/ Jūsu bērna vārdu, uzvārdu.  

 

Jūs varat nepiekrist personas datu apstrādei. Ja Jūs/ Jūsu bērns vēlēsies fotogrāfiju vai 

videoattēla dzēšanu no centra tīmekļa vietnes, sociālā tīkla, vai fotogrāfiju noņemšanu no informatīvā 

dēļa, tad savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā par to informējot centru. 

Personas datu apstrādes nolūks  Piekrītu  Nepiekrītu 

Fotogrāfijas (t.sk. video attēla) publicēšana centra tīmekļa vietnē 

(www.liepajasbjc.lv), lai veidotu un atspoguļotu centra dzīvi un 

vēsturi. 
    

Fotogrāfijas (t.sk. video attēla) publicēšana centra sociālajā tīklā 

(facebook.com), lai veidotu un atspoguļotu centra dzīvi.     

Fotogrāfijas publicēšana uz centra informatīvā dēļa (Brīvības 

ielā 39, Kungu ielā 7, Kungu ielā 24, Krūmu ielā 29, Liepāja), 

lai veidotu un atspoguļotu centra dzīvi. 
    

 

Bērns (nepilngadīgā persona)   

                            (vārds, uzvārds)    

 

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt 

piekrišanu personas datu apstrādei.  

 

Paraksts: ________________ /  

                                             (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, datums)  

 

 

Paraksts: ________________ / 

               (izglītojamā, virs 18.g.v. vārds, uzvārds, datums)  

 

Papildus informācija: 

1. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63422331, adrese: Rožu iela 6, 

Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv 

2. Personas datu saņēmēji –  centra administrācija (fotogrāfiju (t.sk. drukāto) un videoattēlu 

glabāšana), personāla speciāliste (fotogrāfiju un videoattēla publicēšana), nepieciešamības 

gadījumā pārziņa nolīgtais apstrādātājs (fotogrāfs, video operators), kā arī jebkura persona, kas 

likumīgi piekļūst resursiem, kur izvietotas fotogrāfijas un videoattēli. 

3. Jūsu/ Jūsu bērna personas datus glabās līdz brīdim, kad tiks lūgts dzēst fotogrāfijas un 

videoattēlus, vai iebildīsiet Jūsu/ Jūsu bērna fotogrāfiju un video attēla publiskošanai.  

4. Informējam, ka Jums ir tiesības: 

4.1. piekļūt Jūsu/ Jūsu bērna personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt 

Jūsu/ Jūsu bērna personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

4.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu/ Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu valsts 

inspekcijā.  
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