
Privātuma paziņojums par personas datu apstrādi  

Māmiņdienas radošo darbu konkursā “Thank You, Mommy” 

2022. gada 25. aprīlis līdz 13. maijs 

 

Personas datu apstrādes pārzinis: Latgales Centrālā bibliotēka, adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils,  

LV-5401, pārziņa kontaktpersona Diāna Celitāne +371 65422483, e-pasts: diana.celitane@lcb.lv  

Saziņa ar personas datu aizsardzības speciālistu: e-pasts: dati@daugavpils.lv, vai griezties Daugavpils pilsētas domē, adrese: 

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401. 

Pārzinis veic Jūsu personas datu apstrādi radošo darbu konkursam “Thank You, Mommy!” šādos nolūkos ar attiecīgu tiesisko 

pamatojumu: 

Apstrādes 

nolūks, mērķis 

(1) 

Apstrādes 

nolūks, 

mērķis (2) 

Personas datu 

kategorijas 

Datu subjekti Tiesiskais pamats 

(VDAR 6.panta 1.) 

Saņēmēji, vai 

saņēmēju kategorijas 

Glabāšana 

(termiņš) 

mēneši 

Radošo darbu 

konkursa 

organizēšana 

Dalībnieku 

reģistrācija 

konkursam 

Vārds, uzvārds, 

skola, klase, e-

pasta adrese 

Dalībnieki – 

1.-12. klašu 

skolēni, 

profesionālo 

izglītības iestāžu 

audzēkņi un angļu 

valodas skolotāji 

 

e) apstrāde ir 

vajadzīga, lai izpildītu 

uzdevumu, ko veic 

sabiedrības interesēs 

vai īstenojot pārzinim 

likumīgi piešķirtās 

oficiālās pilnvaras 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas ASV 

Informācijas centra 

vadītāja 

1 

Radošo darbu 

vērtēšana 

Vārds, uzvārds, 

skola, klase 

Dalībnieki – 

1.-12. klašu 

skolēni, 

profesionālo 

izglītības iestāžu 

audzēkņi un angļu 

valodas skolotāji 

 

e) apstrāde ir 

vajadzīga, lai izpildītu 

uzdevumu, ko veic 

sabiedrības interesēs 

vai īstenojot pārzinim 

likumīgi piešķirtās 

oficiālās pilnvaras 

Konkursa žūrijas 

locekļi 

1 

Konkursa 

norises 

atspoguļošan

a (uzvarētāju 

paziņošana, 

radošo darbu 

Vārds, uzvārds, 

skola, klase 

Dalībnieki – 

1.-12. klašu 

skolēni, 

profesionālo 

izglītības iestāžu 

audzēkņi un angļu 

e) apstrāde ir 

vajadzīga, lai izpildītu 

uzdevumu, ko veic 

sabiedrības interesēs 

vai īstenojot pārzinim 

likumīgi piešķirtās 

Sabiedrība (masu 

mediji, LCB ASV 

Informācijas centra 

Facebook lapa) un 

ASV Informācijas 

centra un Latgales 

Neierobežots 

mailto:diana.celitane@lcb.lv
mailto:dati@daugavpils.lv


publicēšana) valodas skolotāji oficiālās pilnvaras Centrālās bibliotēkas 

mājaslapa 

 

Apstrādes tiesiskie pamati (detalizēti): uz pārzini tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde: 

- apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās 

pilnvaras; 

- iegūtie dalībnieku personas dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu komunikāciju (elektroniski) par dalību radošo darbu konkursā “Thank 

You, Mommy!”, informētu sabiedrību par konkursa norisi un laureātiem. 

 

Jums kā Datu subjektam ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai 

apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības pieprasīt informāciju un/vai uzdot 

jautājumus par personas datu apstrādi Pārzinim (vēršoties pie Pārziņa kontaktpersonas vai datu aizsardzības speciālista). 

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei: Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā 

11/13-11, Rīgā; https://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/; info@dvi.gov.lv. 

https://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/
mailto:info@dvi.gov.lv

