INFORMĀCIJA PAR FIZISKAS PERSONAS
DATU APSTRĀDI VIDEONOVĒROŠANĀ
RĪGAS BĀRIŅTIESĀ
Personas datu pārzinis:

Rīgas bāriņtiesa (turpmāk - Bāriņtiesa), reģistrācijas Nr. 90000286781,
juridiskā adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001; tālrunis 67037746, fakss
67037338, e-pasts: bt@riga.lv.

Personas datu
aizsardzības speciālists:

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs,
adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts: dac@riga.lv.

Personas datu apstrādes
nolūks:

Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību
un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības,
aizsardzību.

Personas datu apstrādes
tiesiskais pamats:

Videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama
Bāriņtiesas un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai personu vitāli
svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai (Vispārīgā datu
aizsardzības regula 6. panta 1. daļas f. punkts).

Leģitīmās intereses:

Bāriņtiesas leģitīmās intereses ir Bāriņtiesas ēkas un īpašuma aizsardzība;
Bāriņtiesas darbinieku un apmeklētāju drošība un vitāli svarīgu interešu
aizsardzība; noziedzības novēršana; noziedzīgu nodarījumu atklāšanas
palīdzēšana un saukšana pie atbildības par tiem; strīdu, kas rodas attiecīgu
tiesvedību gaitā, risināšana.

Personas datu
kategorijas:

Videonovērošanas ieraksti un attēli - fiksēts personas attēls (izskats, uzvedība),
personas attēla ieraksta vieta (telpa, ārtelpa), personas attēla ieraksta laiks
(datums, laiks), transportlīdzekļa reģistrācijas dati (valsts reģistrācijas numura
zīme, modelis u.c.).

Personas datu saņēmēju
kategorijas:

Personas, kuras veic apsardzes funkcijas; personas, kuras tehniski apkalpo
videonovērošanas sistēmu; ārējos normatīvajos aktos norādītās personas, ja tās
iesniedz pieprasījumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; ārējos
normatīvajos aktos noteiktos gadījumos pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai,
piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir
aizskārusi šīs leģitīmās intereses.

Personas datu nodošana
uz trešo valsti un
automatizēta lēmumu
pieņemšana:

Videonovērošanā iegūtie personas dati uz trešo valsti vai starptautisku
organizāciju
netiek
nodoti.
Automatizēta
lēmumu
pieņemšana
videonovērošanas procesā netiek veikta.

Personas datu glabāšanas
termiņš:

Ne ilgāk kā 30 kalendārās dienas.

Datu subjekta tiesības:

Personai ir tiesības saņemt savus personas datus tiesību aktos noteiktos
gadījumus, lūgt tos dzēst, ierobežot to apstrādi vai arī iebilst pret apstrādi.
Personai ir tiesības iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida
formā Bāriņtiesā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai
iesniedzot iesniegumu, izmantojot portālu latvija.lv. Bāriņtiesa nodrošina datu
apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību aktiem un
iebildumu gadījumā veic lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr,
ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts
inspekcijā.

