
Vecāku piekrišana pamatskolā “ Rīdze” 

 

Piekrišana bērna personas datu apstrādei  

saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu pamatskolā “ Rīdze” 

 

Informējam, ka pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība Pamatskola 

“Rīdze”, Kr. Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010, kontaktpersonas tālrunis 67848042, e-pasts: 

ridzeps@riga.lv 

Izglītības iestāde veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, saistībā ar 

dažādām izglītības iestādes organizētām aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti bērni, lai 

veidotu un atspoguļotu izglītības iestādes dzīvi un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā. 

Fotogrāfijas un/vai bērna videoattēls var tikt publicēts izglītības iestādes tīmekļa vietnē, 

drukātajos izdevumos, gada grāmatās, pašvaldību un citos medijos vai līdzīgos ar izglītības iestādi 

saistītos resursos. Ja fotogrāfijas un bērna videoattēls tiks publiskots tīmekļa vietnēs, tie netiks 

sasaistīti ar bērna vārdu, uzvārdu. Ja Jūs vai Jūsu bērns vēlēsies viņa/viņas fotogrāfiju dzēšanu no 

izglītības iestādes tīmekļa vietnes, drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts), gada 

grāmatās (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts) utt., Jūs varat atsaukt savu piekrišanu sazinoties ar 

pārzini (pamatskolu “Rīdzi”). 

 

Lūdzu atzīmējiet tikai vienu variantu: 

 

1. Ja Jūs piekrītiet, ka Jūsu bērna fotogrāfiju  un videoattēlu iegūst un izmanto visiem 

iepriekš minētajiem mērķiem, kā daļu no izglītības iestādes aktivitātēm un pasākumiem un ietver 

iepriekš minētajos līdzekļos, lūdzu atzīmējiet   □ 

2. Ja Jūs nepiekrītiet, ka Jūsu bērna fotogrāfiju un videoattēlu  iegūst un izmanto 

visiem iepriekš minētajiem mērķiem, kā daļu no izglītības iestādes aktivitātēm un pasākumiem un 

ietver iepriekš minētajos līdzekļos, lūdzu atzīmējiet  □ 

3. Ja Jūs piekrītiet, ka Jūsu bērna fotogrāfija un videoattēlu iegūst un izmanto visiem 

iepriekš minētajiem mērķiem, bet nepiekrītiet, ka Jūsu bērna fotogrāfiju izvieto izglītības iestādes 

tīmekļa vietnē (t.sk. sociālajos tīklos), lūdzu atzīmējiet  □ 

 

Bērna vārds, uzvārds ________________________________________________________________ 

 
__________________        ____________________________________________________  

 (Paraksts) (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)  

 

20__. gada __._________ 

 

 

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā 

sniegt piekrišanu personas datu apstrādei. 

 

Papildu informācija: 

1. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas 

tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts 

dac@riga.lv. 

2. Personas datu saņēmēji – izglītības iestāde, attiecīgā pašvaldības 

struktūrvienība/iestāde, kurai ir saistība ar minēto pasākumu, kur fotografē un/vai filmē, kā arī 

jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur ar Jūsu atļauju ir izvietotas fotogrāfijas un 

videoattēli. 

3. Jūsu bērna personas datus glabās līdz brīdim, kad Jūs lūgsiet dzēst sava bērna foto un 

video attēlu vai iebildīsiet sava bērna foto attēla un video attēla publiskošanai.  

4. Informējam, ka Jums ir tiesības: 

4.1. piekļūt Jūsu bērna personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt 

Jūsu bērna personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

4.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu valsts 

inspekcijā.  
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