SIA "ŽAGARKALNS"
VIDEONOVĒROŠANAS AR IERAKSTA SAGLABĀŠANU
PERSONAS DATU APSTRĀDES PRIVĀTUMA POLITIKA
1. SIA " ŽAGARKALNS ", reģistrācijas Nr. 44103024323, adrese "Vimbas", Drabešu pag., Amatas nov.,
LV-4140 (turpmāk – PĀRZINIS) videonovērošanas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk –
Politika) mērķis ir sniegt fiziskai personai informāciju par videonovērosanas personas datu apstrādes
nolūku, personas datu apstrādes apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un informāciju par personu
tiesībām.
2. Politika izveidota, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (pieņemta 2016.
gada 27. aprīlī un spēkā no 25.04.2018.) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu
(Spēkā no 05.07.2018.), spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem, kas regulē personu datu
apstrādi un saistošiem PĀRZIŅA noteikumiem.
3. PĀRZINIS ir norīkojis datu aizsardzības speciālistu, kontaktinformācija: info@zagarkalns.lv.
4. Politikā tiek lietotas Regulas 4.pantā noteiktās definīcijas.
5. Personas datu apstrādes nolūki:
5.1. īpašuma aizsardzībai, lai identificētu kaitējumu vai zaudējumu nodarītājus, tas ir, lai:
5.1.1. izmeklētu incidentus vai konstatētu pārkāpumus;
5.1.2. realizētu aizstāvību, pierādījumam, lai formulētu un izvirzītu prasības;
5.1.3. identificētu un konstatētu personas, ja:
5.1.3.1. pārkāpti PĀRZIŅA izdotie noteikumi;
5.1.3.2. pārkāpti līguma noteikumi;
5.1.3.3. aizdomas par zādzību vai citu kaitējumu.
5.2. lai nodrošinātu cilvēku dzīvības, veselības aizsardzību, tas ir, lai:
5.2.1. pārvaldītu drošību un riskus;
5.2.2. izmeklētu incidentus vai pārkāpumus;
5.2.3. realizētu aizstāvību, formulētu un izvirzītu juridiskās prasības;
5.2.4. lai konstatētu, gūtu pierādījumus un identificētu personas, ja:
5.2.4.1. ir apdraudēta personu drošība, veselība vai dzīvība;
5.2.4.2. pārkāpti noteikumi un apdraudēta personu drošība, veselība vai dzīvība.
6. Juridiskais pamats ir Regulas 6.punkta 1.daļas:
6.1. d) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas
vitālas intereses;
6.2. f) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.
7. Personas datu kategorijas:
7.1. videonovērošanas ieraksti (personas attēls, t.i., izskats, uzvedība);
7.2. personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta)
7.3. personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).
8. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:
8.1. PĀRZINIS neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus, izņemot:
8.1.1. ja personu datu apstrāde nepieciešama PĀRZIŅA darbiniekiem, darba pienākumu
izpildei, ja personu datu apstrāde ietilps darbinieka pienākumos vai saņemts PĀRZIŅA
rīkojums;

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

saskaņā ar Datu subjekta (ja datu subjekts nepildgadīga persona, tad likumīgā pārstāvja)
skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
pēc iestāžu un amatpersonu pamatota pieprasījuma, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un apjomā;
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, PĀRZIŅA vai trešo personu likumīgo interešu
aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir
aizskārusi PĀRZIŅA vai trešās personas likumiskās intereses.

9. PĀRZINIS neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
10. PĀRZINIS veic un apstrādā personas datus, izmantojot tehniskos resursus, tas ir ar videonovērošanas
kamerām, kuras uzstādītas PĀRZIŅA Žagarkalns - slēpošanas bāzē, Cīrulīšu iela 70, Cēsis, Cēsu pilsēta,
LV-4101:
10.1. ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vietā (kafejnīcā), kurā atrodas arī naudas kase;
10.2. tirdzniecības vietā, kur tirgo slēpošanas vai snovošanai nepieciešamās preces.
11. PĀRZINIS uzstādījis un izvietojis informatīvās zīmes, pirms ieejas videonovērošanas zonā (skat.
pielikumā).
12. Videonovērošanas iegūtie dati tiek glabāti videoarhīvā, ne ilgāk par 4 nedēļām, pēc tam tie tiek
neatgriezeniski dzēsti, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pierādījumu nodrošināšanai. Ja ir noticis
īpašuma, veselības un dzīvības aizsardzības pārkāpums, videonovērošanas dati tiek glabāti līdz incidenta
izmeklēšanas pabeigšanai (piemēram, līdz brīdim, kad spēkā stājies tiesas spriedums vai, piemēram, līdz to
nodošanai tiesībsargājošajām iestādēm).
13. Videonovērošanas dati klasificējami kā ierobežotas piekļuves informācija, kurai drīkst piekļūt un personas
datus apstrādāt tikai ar PĀRZIŅA rīkojumu norīkoti darbinieki.
14. Datu subjekts var īstenot savas tiesības, iesniedzot pieprasījumu Pārzinim par savu tiesību īstenošanu:
14.1. klātienē, rakstveida formā, Pārziņa tehniskajam direktoram, ofisa darba laikā, ofisa adresē: Cīrulīšu
iela 70, Cēsis, Cēsu pilsēta, LV-4101, tālrunis 29275378, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
14.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta
adresi: info@zagarkalns.lv.
15. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela
11/13-11, Rīga, LV-1011 vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: info@dvi.gov.lv.
16. Videonovērošanas procesā, PĀRZINIM nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana,
kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4.punktā.
17. Videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot personas datus.

VIDEONOVĒROŠANA
Mērķis:
• Īpašuma aizsardzībai, lai identificētu kaitējumu vai zaudējumu nodarītājus
• Cilvēku veselības un dzīvības aizsardzībai
Pārzinis: SIA "ŽAGARKALNS", reģistrācijas Nr. 44103024323
Cīrulīšu iela 70, Cēsis, Cēsu pilsēta, LV-4101
Kontaktinformācija: ✉ info@zagarkalns.lv
Tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,
6.punkta 1.daļas d) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas
personas vitālas intereses un f) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas
leģitīmo interešu ievērošanai.
Papildus informācija par videonovērošanu www.zagarkalns.lv

