
 

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde 
 

Informatīvs paziņojums par personas datu apstrādi un piekrišana personas datu apstrādei 

 

     Apliecinu, ka esmu informēts par Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk- Pirmsskolas) 

izglītojamo personas datu apstrādi: 

Pirmsskola apstrādā (tostarp ievāc, uzglabā) izglītojamā un viņa aizbildņu personas datus, lai īstenotu izglītības 

procesu saskaņā ar Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Pirmsskola arī regulāri publicē 

informāciju par pasākumiem un aktivitātēm Pirmsskolā vai ārpus tās, kā arī informāciju par pasākumos 

iesaistītajiem izglītojamajiem. Publiskotajā informācijā var tikt iekļauts fotografēts vai filmēts materiāls, kurā 

var identificēt konkrētu izglītojamo (viņa sejas attēlu), un citus izglītojamā personas datus. 

     Izglītojamā dati var tikt publicēti dažādos Pirmsskolas vai Gulbenes novada pašvaldības informācijas 

resursos, tai skaitā Interneta vietnē, preses izdevumos, gada grāmatās, sociālo tīklu (piemēram Facebook un  

Instagram) profilos. Atsevišķos gadījumos Pirmsskola var nodot datus publiskošanai reģionālajā vai 

nacionālajā presē, vai citos informācijas resursos, it īpaši izglītojamā augstvērtīgu rezultātu un sasniegumu 

gadījumā.  

     Pirmsskola publisko informāciju par pasākumiem un aktivitātēm, jo Pirmsskolai kā publiskai iestādei ir 

pienākums regulāri informēt sabiedrību par tās darbību, kas tiek (pilnībā vai daļēji) finansēta no sabiedrības 

locekļu (nodokļu maksātāju) līdzekļiem. 

     Ja izglītojamā vecāki nevēlas, ka tiek publiskoti izglītojamā personas dati, aicinām informēt par savu 

nostāju grupas skolotāju vai Pirmsskolas vadību. 
 

Piekrišana personas datu apstrādei (fotografēšana, filmēšana, sociālie tīkli,  

aktivitātes ārpus izglītības iestādes) 
  

     Pirmsskola var veikt savu vai trešo personu Pirmsskolas telpās organizēto pasākumu fotografēšanu un 

filmēšanu.  

Fotografēšana un filmēšanas nolūks/mērķis: lai pozitīvā gaismā veidotu un atspoguļotu Pirmsskolas dzīvi, 

sasniegumus, pasākumus un vēsturi, kā arī grupas kolektīva saliedēšanās pasākumos ārpus izglītības iestādes, 

popularizētu radošās un mākslinieciskās aktivitātes, Pirmsskolā un Gulbenes novadā un atspoguļotu to norisi 

sabiedrības interesēs.    

Fotogrāfijas un/vai bērna videoattēls, var tikt publicēts Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes sociālo tīklu 

profilos (Facebook, Twitter un Instagram u.c.), Pirmsskolas interneta vietnē, drukātajos izdevumos, gada 

grāmatās, kā arī izvietots Pirmsskolas telpās. 

Ja Jūs vai Jūsu bērns vēlēsieties atsaukt savu piekrišanu, Jūs to varat izdarīt jebkurā brīdī sazinoties ar grupas 

skolotāju vai Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādi.  

Mana bērna vārds, uzvārds _______________________________________________________________ 

fotogrāfija un videoattēls var tikt iegūts un izmantots iepriekš minētajiem mērķiem. 

 PIEKRĪTU  NEPIEKRĪTU 

Personas datu apstrādes pārzinis ir  Gulbenes novada pašvaldība, adrese Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes 

novads LV-4401, dome@gulbene.lv.  

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: datu subjekta piekrišana.  

Personas datu saņēmēji – Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde, Gulbenes novada pašvaldība un tās 

darbinieki, mediji kuros tiek izvietotas fotogrāfijas un videoattēli, jebkura persona, kas likumīgi piekļūst 

resursiem, kur ar Jūsu atļauju ir izvietotas fotogrāfijas un videoattēli. 

Datu glabāšanas ilgums – dati var tikt dzēsti (ja tas iespējams), ja zudusi to aktualitāte un atbilstība fotogrāfiju 

uzņemšanas un filmēšanas nolūkiem.  
 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: gints.puskundzis@gmail.com  

Papildus informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesībām var iegūt Gulbenes novada 

pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv sadaļā “Pašvaldība” –“Datu aizsardzība” un Gulbenes 1.pirmsskolas 

izglītības iestādes mājaslapā- www.gulbenes1pii.eu 

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

personas datu apstrādei. 

2022.gada ___.___________             _____________________/__________________________ 

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja paraksts/ atšifrējums 


