
Personas datu apstrāde (privātuma politika) 

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 

 
Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā tiek veikta personas datu apstrāde Rīgas 

vēstures un kuģniecības muzejā un visās tā struktūrvienībās un filiālēs (tālāk – 

RVKM). Pieņemam, ka pirms datu iesniegšanas jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un 

esat akceptējuši šo datu apstrādi. 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir izskaidrot Jums, kādam nolūkam RVKM iegūst Jūsu 

personas datus, to ievākšanas apjomu, aizsardzību, datu apstrādes termiņu un Jūsu kā datu 

subjekta tiesības datu iegūšanas laikā un tos apstrādājot. 

Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā 

RVKM, un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai 

jebkura cita fiziska persona esiet snieguši personas datus: elektroniski, papīra formātā vai 
kādā citā veidā. 

Apstrādājot personas datus, RVKM ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos 

tiesību aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 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), kā arī citus normatīvos aktus 

privātuma un personas datu apstrādes jomā. 

RVKM īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu subjektam 

pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai 

tiktu nodrošināta personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai 

nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu. RVKM 

datu apstrādi veic iespējami minimālā apjomā tikai apstrādei paredzētā mērķa 

sasniegšanai. 

 

Atkarībā no datu apstrādes veida un situācijas RVKM var noteikt detalizētākus datu 

apstrādes noteikumus ar pakalpojumiem saistītos dokumentos. 

Personas datu apstrāde tiek pārtraukta, un dati tiek iznīcināti, tiklīdz sasniegts datu 

apstrādes mērķis. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti 

vai tiek depersonalizēti, lai tos nevarētu sasaistīt ar datu subjektu.  

 

RVKM veic fiziskas personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, 

kā arī pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

 

Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta. 

 

Personas datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra 

aizsardzību, kā arī citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. 

 

RVKM apstrādā fiziskas personas datus šādiem mērķiem: 

 

1. Dokumentu aprites organizācijai. 

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, tai skaitā e-pasta adrese) 

apstrādes mērķis – iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšana. 



Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos 

noteikto juridisko pienākumu izpilde (Iesniegumu likums, Informācijas atklātības 

likums un citi normatīvie akti, kas reglamentē iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) 

minētā jautājuma risināšanu). 

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības. 

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar arhīvu reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

2. Nacionālā muzeju krājuma veidošanai. 

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, tai skaitā e-

pasta adrese) apstrādes mērķis – muzejisko funkciju veikšana saskaņā ar muzeju 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos 

noteikto juridisko pienākumu izpilde (Muzeju likums un citi normatīvie akti, kas 

reglamentē minētā jautājuma risināšanu). 

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības. 

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar arhīvu un muzeju reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

3. Pakalpojumu sniegšanas un apmeklētāju apkalpošanas pārvaldības 

nodrošināšanai. 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – muzejisko funkciju veikšana saskaņā ar muzeju 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī statistisko nolūkos, ievērojot statistiku 

reglamentējošos normatīvos aktos. 

 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos 

noteikto juridisko pienākumu izpilde (Muzeju likums un citi normatīvie akti, kas 

reglamentē minētā jautājuma risināšanu). 

RVKM ir tiesības identificēt personu, pieprasot uzrādīt personu apliecinošus 

dokumentus vai atlaižu statusu apliecinošus dokumentus ar mērķi un atbilstīgi RVKM  

publisko maksas pakalpojumu cenrādim sniegt muzeja pakalpojumus noteiktām 

apmeklētāju grupām, kā arī ar mērķi aizsargāt RVKM īpašumu. 

 

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības un kasieri. 

Jūsu personas dati tiek iznīcināti, tiklīdz sasniegts datu apstrādes mērķis. 

 

4. Personāla pārvaldībai. 

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, tai skaitā e-pasta adrese, 

informācija par darba pieredzi, izglītību un citi personu identificējoši dati) apstrādes 

mērķis – personāla atlase, darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšanu saskaņā 

ar darbu, atlīdzību, novērtēšanas, ugunsdrošību, darba aizsardzības, grāmatvedības, 

informācijas tehnoloģiju sistēmas un arhīvu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos 

noteikto juridisko pienākumu izpilde. 

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības. 

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar arhīvu reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

5. RVKM organizēto pasākumu laikā apmeklētāju fotografēšana, balss ierakstu 

un filmēšanas arhīva veidošanai. 
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Jūsu personas datu apstrādes mērķis - RVKM pasākumu atspoguļošana plašsaziņas 

līdzekļos, RVKM mājas lapā, sociālajos tīklos u.tml., lai nodrošinātu sabiedrību ar 

informāciju par RVKM darbību un aktualitātēm, RVKM piedāvājumiem un darba 

rezultātiem. 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos 

noteikto juridisko pienākumu izpilde. 

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības. 

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar datu aizsardzības reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

6. Drošības pasākumi. 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis - RVKM tiek veikta video novērošana drošības 

pasākumu nodrošināšana ēkās. 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos 

noteikto juridisko pienākumu izpilde. 

Personas datu saņēmēji – RVKM struktūrvienības. 

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar datu aizsardzības reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

Veicot personas datu apstrādi, RVKM nodrošina šādas datu subjekta tiesības: 

 

tiesības uz informāciju - RVKM kodolīgā, pārredzamā un saprotamā veidā, 

izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, pēc datu subjekta pieprasījuma sniedz datu 

subjektam informāciju par RVKM veikto tā personas datu apstrādi. 

 

tiesības piekļūt saviem personas datiem - pēc datu subjekta pieprasījuma RVKM 

sniedz informāciju, vai personas dati RVKM tiek/ netiek apstrādāti kā arī gadījumā, ja 

personas dati tiek apstrādāti - sniedz informāciju par apstrādāto personas datu 

kopumu.  

 

tiesības labot datus - balstoties uz datu subjekta pamatotu pieprasījumu, RVKM 

nodrošina tā personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi . 

 

tiesības uz datu pārnesamību - RVKM nodrošina datu subjektam iespēju saņemt 

savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma 

izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem 

formātiem, lai, ja iespējams, nodotu šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam. 

 

tiesības uz dzēšanu (tiesības ”tikt aizmirstam”) - datu subjektam ir tiesības pieprasīt 

un RVKM pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja personas 

dati vairs nav nepieciešami vai izmantojami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti 

un apstrādāti, ja datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei un 

nav cita tiesiskā pamatojuma datu apstrādei, ja datu subjekts ir iebildis datu apstrādei 

un pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma RVKM atzīst, ka datu apstrādei nav 

tiesiskā pamata, ja personas dati ir jādzēš saskaņā ar uz RVKM attiecināmiem tiesību 

aktiem. 

 

tiesības ierobežot apstrādi - datu subjektam ir tiesības RVKM pieprasīt uz laiku 

ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, 



t.sk. gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un 

RVKM nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei. 

 

tiesības iebilst - datu subjektam ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei, ja 

apstrāde ir saistīta ar tirgvedības nolūkiem vai ir pamatota uz RVKM leģitīmajām 

interesēm un datu subjekts apšauba šo tiesisko pamatu. 

 

tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei – datu subjektam 

jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, 

apstrādāšanai un izmantošanai. RVKM izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām 

tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem 

apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.  

 

tiesības saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpumu - RVKM 

bez nepamatotas kavēšanās datu subjektam paziņo par tā personas datu apstrādē 

konstatētu datu aizsardzības pārkāpumu, ja pārkāpums var radīt augstu risku datu 

subjekta tiesībām un brīvībām.  

 

Personas datu apstrādes pārzinis:  

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 

reģistrācijas numurs 90000029912 

juridiskā adrese Palasta iela 4, Rīga, LV - 1050, Latvija 

 

 

Saziņa un sūdzību iesniegšana: 

 

Ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos datu subjekti un citas ieinteresētās 

personas, kurām ir aizdomas, ka RVKM apstrādā personas datus neatbilstoši, var 

vērsties pie RVKM datu aizsardzības speciālista, rakstot uz RVKM e-pastu 

direkt@rigamuz.lv ar tēmas atzīmi “Datu aizsardzības speciālists” vai nosūtot savu 

jautājumu uz RVKM juridisko adresi Palasta iela 4, Rīga, LV-1050, ar atzīmi “Datu 

aizsardzības speciālists”. 

 

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzības par RVKM veikto personas datu apstrādi 

Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka tā personas datu 

apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem 

aktiem. 

 
Izmaiņas personas datu apstrādes politikā 

RVKM Privātuma politiku aktualizē pēc nepieciešamības, publicējot aktuālo personas 

datu apstrādes politikas versiju. 


