
 

Informācijas tehnoloģiju 

rīku 

izmantošanas noteikumi 

studiju procesa 

nodrošināšanai 

APSTIPRINĀTS 

ar 10.09.2020. RSU Sarkanā 

Krusta medicīnas 

Direktora rīkojumu Nr.1-8/107 

Reģistrācijas Nr.90000809720; tālr. 67296929, fakss 67276591, Jāņa Asara ielā 5, Rīgā, LV-1009 

 e-pasts: rsuskmk@rsu.lv,  www.rsuskmk.lv   

Šim dokumentam grozījumu nav                                      

Izdots saskaņā ar: 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016 gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679  

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti; 

Fizisko personu datu apstrādes likumu; 

Studiju nolikumu; 

Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu  

  

 

I. Ievads 

 

1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža (turpmāk – Pārzinis), studiju/mācību 

procesa nodrošināšanai, veic studentu/izglītojamo un docētāju/pedagogu 

(turpmāk – Lietotājs) datu apstrādi, izmantojot informācijas tehnoloģiju (turpmāk 

– IT) rīkus. 

2. Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro 

Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar 

piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. 

aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem 

piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

3. Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šos noteiktu IT rīku izmantošanas 

noteikumus (turpmāk – Noteikumi) studiju procesa nodrošināšanai, ar mērķi 

nodrošināt IT rīku izmantošanu studiju/mācību procesā, kā arī sniegt Lietotājam 

Regulā paredzēto informāciju.  

 

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija 

 

4. Pārzinis ir RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, nodokļu maksātāja reģ. nr. 

90000809720, adrese: Jāņa Asara 5, Rīga, LV-1009, mājaslapas adrese tiešsaistē: 

www.rcmc.lv, e-pasts: rsuskmk@rsu.lv, tālrunis: 67296929. 

 

III. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija 

 

5. Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir Lauris Klagišs (lauris.klagiss@gmail.com, 

tālr.: 29470425). 
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IV. Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats 

 

6. Ņemot vērā, ka Pārzinim nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt klātienes 

studijas/mācības, vienlaicīgi ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku 

pārvarēšanas likuma prasības, Pārzinis daļu studiju/mācību procesa organizēs 

attālināti (tiešsaistē), izmantojot platformas ZOOM, Microsoft Team, Google 

Meet, iekšējo e-studiju vidi (uz MOODLE bāzes), kā arī mācību platformu 

Mykoob. Studentiem/izglītojamajiem kā minēto IT rīku lietotājiem, ir saistoši 

minēto IT rīku datu apstrādes noteikumi un privātuma politikas, ar kurām ir 

iespējams iepazīties attiecīgo rīku izstrādātāju mājaslapās. 

7. Ņemot vērā, ka Pārzinim lekciju, semināru un/vai eksāmenu laikā ir nepieciešams 

identificēt attiecīgās IT platformas lietotāju, Pārzinim ir tiesības pieprasīt, lai 

attiecīgais students/izglītojamais sevi identificē videorežīmā. 

8. Lai studenti/izglītojamie varētu piekļūt lekcijas ierakstiem, kā arī, lai izvērtētu 

potenciālās studentu/izglītojamo sūdzības par eksāmenu norisi, Pārzinis veiks 

lekciju, semināru un eksāmenu videoierakstus. 

9. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas 

nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai 

pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. 

 

V. Personas datu kategorijas 

 

10. Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, izskats, balss, video, utt. 

 

VI. Personas datu saņēmēju kategorijas 

 

11. Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo darba 

pienākumu veikšanai (studējošo/izglītojamo apmeklējuma uzskaite, 

studiju/mācību vērtējumu fiksēšanai u.tml.). 

12. Iegūstot un izmantojot personu datus, Pārzinis daļēji izmanto ārējo pakalpojumu 

sniedzēju (IT platformu uzturētāju) pakalpojumus. 

 

VII. Datu subjektu kategorijas 

 

13. Datu subjektu kategorijas – Pārziņa studenti/izglītojamie un docētāji/pedagogi. 

 

VIII. Datu nodošana ārpus Latvijas 

 

14. Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai 

Eiropas ekonomiskās zonas (izņemot, ja tas ir noteikts IT platformu datu 

apstrādes noteikumos). 
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IX. Datu glabāšanas ilgums 

 

15. Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis Lietotāju personas 

datus dzēš, vēlākais, trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu 

saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja Pārziņa tiesiskais pienākums ir arī 

turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, Grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības 

vajadzībām). 

 

X. Datu subjekta piekļuve personas datiem 

 

16. Datu subjektam (Lietotājam) ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma 

iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem. 

17. Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveidā 

klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai 

elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. 

18. Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās 

par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

19. Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar 

viņa datu apstrādi, pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt 

Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu 

vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes 

mērķi (darba pienākumu veikšanu). 

20. Datu subjektam (Lietotājam) nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju 

aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, 

sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts 

finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un 

makroekonomisko analīzi. 

 

XI.  Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei 

 

21. Datu subjektam (Lietotājam) ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei 

(Datu valsts inspekcijai) Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, tai skaitā elektroniski: 

info@dvi.gov.lv. 

 

 

 

 

 

 

Dr. sc. admin. Ināra Upmale 

 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas  

direktore 

 


