
 
Latvijas veselības tūrisma klastera klīniku Ārstu vebināra dalībnieku personas datu apstrādes 

drošības noteikumi 

 

1. Personas dati tiek vākti un turpmāk apstrādāti, lai nodrošinātu Dalībnieka dalību pasākumā.  

2. Personas datu apstrādes mērķi:  

2.1. reģistrācijai pasākumā (vārds, uzvārds); 

2.2. pasākuma organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšana (vārds, uzvārds, 

e-pasts); 

2.3. informēšanai par pasākuma norisi. 

3. Reģistrāciju pasākumam Dalībnieks veic sistēmā (turpmāk - Sistēma), kurā Dalībnieks ievada savus 

personas datus, iepazīstas un sniedz piekrišanu šiem noteikumiem un pasākuma Dalībnieka 

noteikumiem.  

Sistēmā ir aizliegts ievadīt citu personu personas datus, ja vien tas tieši nav paredzēts šajos noteikumos.  

4. Reģistrējoties Sistēmā Dalībnieks nodod šādus savus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese.  

5. Personas datu vākšana un turpmāka apstrāde Sistēmas ietvaros tiek veikta laika posmā no 2021. 

gada 22. septembra līdz 2021. gada 22. oktobrim.  

6. Personas dati tiek glabāti, apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams šajos 

noteikumos noteikto mērķu izpildei: 

6.1. Vārds un uzvārds - 2021. gada 22. oktobris; 

6.2. E-pasts - 2021. gada 22. oktobris; 

7. Dati tiek apkopoti vebināra organizēšanai un dalībai tiešsaistē.  

8. Dalībnieks, reģistrējoties Sistēmā, apliecina savu brīvu gribu dalībai pasākumā, kā arī izsaka 

piekrišanu savu personas datu apstrādei, ievērojot šajos noteikumos noteikto apjomu, mērķi un 

termiņu. 

9. Bez Dalībnieka personas datu nodošanas Latvijas veselības tūrisma klasteris(turpmāk – LVTK) 

nevar nodrošināt Dalībnieka dalību pasākumā.  

10. Ja Dalībnieks atsauc savu piekrišanu personas datu apstrādei, tad tiek dzēsti visi Dalībnieka 

iesniegtie personas dati.  

11. Dalībnieka tiesības:  

11.1. jebkurā laikā pieprasīt LVTK informāciju par Dalībnieku, kas noteikta Regulas 13. pantā;  

11.2. piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15. pantā noteikto informāciju sazinoties ar 

LVTK;  

11.3. pieprasīt no LVTK Dalībnieka personas datu labošanu, dzēšanu vai personas datu apstrādes 

ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi atbilstoši Regulas 17. pantam un 21. pantam.  

12. LVTK personas datu apstrādes ietvaros nodrošina:  

12.1. informāciju Dalībniekam saskaņā ar Regulas 13.pantu;  

12.2. tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu personas datu drošībai un aizsardzībai;  

12.3. saņemot atbilstošu pieprasījumu no Dalībnieka, labot vai dzēst tā sniegtos personas datus.  

13. LIAA apņemas bez kavēšanās paziņot Dalībniekam par personas datu aizsardzības drošības 

pārkāpumu, gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku fizisku 

personu tiesībām un brīvībām.  

14. Dalībnieks subjekts var īstenot savas tiesības, tostarp tiesības iebilst vai uzdot LVTK jautājumus, 

rakstiski sazinoties ar LVTK, rakstot uz info@healthtravellatvia.lv  

15. Ja mainās Dalībnieka sniegtā personas datu informācija, Dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt labot 

(koriģēt) savus personas datus, sazinoties ar LVTK.  

16. LVTK veic Dalībnieka personas datu apstrādi saskaņā ar šajos noteikumos noteikto apstrādes 

mērķi, un: 

mailto:info@healthtravellatvia.lv


16.1. nevāks, neizmantos un neizpaudīs Dalībnieka personas datus, ja vien to neparedz normatīvie akti 

vai tas nav nepieciešams, normatīvajos aktos paredzētu tiesību, interešu aizsardzībai;  

16.2. veicot datu apstrādi nodrošinās īstenot atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai 

nodrošinātu datu aizsardzību;  

16.3. nodrošinās, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt datus, ir apņēmušās ievērot 

konfidencialitāti;  

16.4. nodrošinās datu nepieejamību trešajām personām un nekavējoši informēs LVTK par gadījumiem, 

kad nepilnvarotām vai trešajām personām radās pieeja personas datiem.  

16.5. nodrošinās, ka jebkura fiziska persona, kas darbojas Apstrādātāja pakļautībā un kam ir piekļuve 

personas datiem, tos neapstrādās bez LVTK norādījumiem. 

17. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un 

nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā uz Dalībnieka tiesībām un 

brīvībām, LVTK īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu 

drošības līmeni.  
 


