
 

VIDEONOVĒROŠANA 

 

Izglītības iestādē un tās teritorijā tiek veikta 

videonovērošana! 

Pārzinis: Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Datu apstrādes vieta: Rīgas 84. vidusskola 

Adrese: Lielvārdes iela 141, Rīga, LV-1082 

Mērķis: personu drošība, mantas un īpašuma aizsardzība, prettiesisku 

nodarījumu novēršana vai atklāšana 

 

Papildus informācija datu subjektam par videonovērošanu 

 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas 84.vidusskola, Lielvārdes iela 141, Rīga, 

tālr. nr. 67572681, r84vs@riga.lv) ir pārzinis personas datu apstrādei. 

Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju 

drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV – 1007, elektroniskā pasta 

adrese: dac@riga.lv. 

Personas datu apstrādes mērķis (nolūks) ir personu drošība, mantas un 

īpašuma aizsardzība, prettiesisku nodarījumu novēršana vai atklāšana, kura 



tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/ 679 6.panta 

1.punkta f) apakšpunkts (pārziņa leģitīmo interešu ievērošana). 

Leģitīmā interese ir fiksēt notiekošo ar videokameras ierakstu, lai izglītības 

iestādes teritorijā un tās telpās nodrošinātu personu drošību, mantas un īpašuma 

aizsardzību, novērstu un atklātu prettiesiskus nodarījumus, tādejādi kontrolējot 

piekļuvi izglītības iestādei un tās teritorijai, nodrošinot izglītojamo, darbinieku 

un apmeklētāju tiesisko aizsardzību un drošību. 

 Personas datu saņēmēji ir tiesībaizsardzības iestādes, pašvaldība un tās 

iestādes, valsts kontrolējošās iestādes. Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt 

tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes 

nolūkiem. Videonovērošanas ieraksti bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai 

personai. 

Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 15 dienas no datu ieguves brīža, 

izņemot gadījumus, kad ir konstatēti prettiesiski nodarījumi vai saņemti 

tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumi, videomateriālu nododot lietas 

izskatīšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15 – 22. pantu, datu 

subjektam ir  šādas tiesības: 

1. Rakstiski pieprasīt pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas 

datiem, lūgt neprecīzu savu personas datu labošanu vai dzēšanu, kā arī lūgt savu 

personas datu apstrādes ierobežošanu, datu pārnesamību un iebilst pret datu 

apstrādi. Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav 

iespējams labot personas datus un to dzēšanas iespējas ir ierobežotas. 

2. Tiesības tikt informētam, ja pārzinis iegūtos personas datus paredz 

apstrādāt citam nolūkam, kas nav nolūks, kādā personas dati tika iegūti. 

3. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi pārziņa datu 

apstrādes vietā izglītības iestādē Lielvārdes ielā 141, Rīgā, LV-1082, tālr. 

67572681, elektroniskā pasta adrese: r84vs@riga.lv, kā arī  uzraudzības iestādē -  

Datu valsts inspekcijā. 
 


