PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AUDŽUĢIMENES
JAUTĀJUMOS
Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas bāriņtiesa), adrese:
Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, tālrunis: 67107746, elektroniskā pasta adrese: 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, tālrunis:
67012051, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, dzīves apstākļi,
citi dati un informācija par audžuģimenes pienākumu izpildi, kura atbilstoši normatīvajiem
aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto
funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros) apstrādes mērķis: lēmumu sagatavošanas un
pieņemšanas par audžuģimenē ievietota bērna procesa nodrošināšanai, audžuģimenes darbības
uzraudzības un kontroles īstenošanai.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: pārzinim tiesību aktos noteikto
juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 25.panta
pirmās daļas 3.punkts u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2018.gada
26.jūnija noteikumiem Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” (4., 50.-75.punkts, u.c. ).
Personas datu saņēmēji: konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts
tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (t.sk., lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas
pārbaudes veikšana), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pabalstu jautājumi), Rīgas
Sociālais dienests (līgumu noslēgšana, pabalsti) personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts
pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami
informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem.
Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada
6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Rīgas
bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā
datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai
dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir
tiesības lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret apstrādi., kā arī iesniegt
sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

