INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI
INFORMĒJAM JŪS, KA DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS
CENTRA
ORGANIZĒTO
PASĀKUMU
LAIKĀ
TIEK
VEIKTA
FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEOIERAKSTS KURA MĒRĶIS IR PASĀKUMU
PUBLICITĀTES NODROŠINĀŠANA UN SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula) 6.panta pirmā punkta e) apakšpunkts.
Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu Dagdas novada pašvaldības
iestādes/struktūrvienības darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar
audio/vizuālo materiālu tiks publicēta Dagdas novada pašvaldības tīmekļvietnē,
iestādes Facebook lapā, iestādes You Tube kontā u.tml., kā arī izmantota žurnālistikas
vajadzībām.
Fotografēšanas un filmēšanas laikā iegūtie personas dati var tikt nodoti Dagdas novada
pašvaldības pilnvarotiem darbiniekiem, kā arī var tikt glabāti iestādes darbības oficiālās
statistikas nodrošināšanas nolūkā saskaņā ar 2017.gada 30.maija MK noteikumiem Nr.
291 „Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā”. Iestāde var uzturēt
savu iekšējo fotogrāfiju arhīvu (faili glabājas drošā serverī), piemēram, ar attēliem no
pasākumiem/notikumiem, pārmantojamības nolūkos, rūpējoties par tradīciju
turpināšanu, veidojot arhīvu.
Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts/a
audio vai vizuālajā materiālā.
Informējam, ka Jums, kā datu subjektam ir tiesības (normatīvajos aktos noteiktās
situācijās):
•
pieprasīt pārzinim (Dagdas novada pašvaldībai) 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, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst
pret savu personas datu apstrādi;
•
iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē
(Datu valsts inspekcijā).
JA JŪS IEBILSTAT PAR JŪSU DATU APSTRĀDI, NEVĒLATIES LAI
PASĀKUMA LAIKĀ JŪS TIKTU FOTOGRAFĒTS/FILMĒTS, VAI LAI
FOTO/VIDEOIERAKSTS, KURĀ JŪS VAR IDENTIFICĒT TIKTU PUBLICĒTS,
KĀ ARĪ LAI SAŅEMTU INFORMĀCIJU PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI,
LŪGUMS GRIEZTIES PIE DAGDAS KULTŪRAS CENTRA VADĪTĀJAS, TĀLR.
65653265 .
Pārzinis personas datu apstrādei ir Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda,
Dagdas novads, LV-5674.
Datu aizsardzības speciālista
dati@dagda.lv.

kontaktinformācija:

tālr.

25408815, e-pasts:

