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INFORMĀCIJA 

datu subjektam 

saņemot iesniegumu par uzņemšanu Murjāņu sporta ģimnāzijā 
 

Personas datu iegūšanas laikā datu subjektam tiek sniegta šāda informācija: 

1. Pārzinis: Murjāņu sporta ģimnāzija, reģistrācijas Nr.90000082152, adrese Klintslejas 4, Murjāņi, 

Sējas novads, LV-2142, tālruņa numurs 67977832, e-pasta adrese msg@msg.edu.lv.  

 

2. Datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats: 
Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko Murjāņu sporta ģimnāzija veic sabiedrības 

interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras: izglītošanas procesa 

organizēšanai un īstenošanai, izglītības programmu īstenošanai (iestājpārbaudījumu 

nodrošināšanai; izglītojamo uzņemšanai, pārcelšanai, atskaitīšanai; izglītojamo tiesību aizsardzības 

nodrošināšanai; izglītības ieguves nodrošināšanai; sporta treniņu programmas nodrošināšanai; lai 

veicinātu izglītojamo sporta meistarības izaugsmi, piedalīšanos sporta sacensībās, augstu rezultātu 

sasniegšanu; sporta un citu pasākumu organizēšanai, apbalvojumu piešķiršanai; lai sagatavotu 

kandidātus Latvijas nacionālajām izlasēm, startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas 

čempionātos, kā arī gatavotu Latvijas nacionālu izlašu rezervi; lai sagatavotu izglītojamos studijām 

un profesionālai sportiskai darbībai; lai izvērtētu izglītojamā spējas, novērtētu mācību un sporta 

sasniegumus, noskaidrotu mācīšanās un sporta izaugsmes grūtību iemeslus; lai veiktu mācību 

stundu / sporta nodarbību kavējumu uzskaiti, fiksētu izglītojamā prombūtni; konsultatīvas 

palīdzības sniegšanai ģimenēm izglītojamo audzināšanā; izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai; 

naktsmītnes nodrošināšanai izglītojamiem; profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās 

medicīniskās palīdzības nodrošināšanai; transporta nodrošināšanai izglītojamo nokļūšanai uz 

sporta sacensībām, treniņnometnēm, u.c., kā arī atpakaļ; dokumentu par pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības programmu un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu apguvi 

izsniegšanai izglītojamiem, informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai, 

citu normatīvajos aktos noteikto izglītības iestādes pienākumu izpildei). 
Apstrāde videonovērošanas jomā ir vajadzīga personu drošības un iekšējās kārtības 

nodrošināšanai, likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanai. 
Atsevišķiem nolūkiem (piem., sabiedrības informēšana) Murjāņu sporta ģimnāzija var veikt 

personas datu apstrādi, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu. 
Lai informētu par Murjāņu sporta ģimnāzijā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem (sabiedrības 

informēšanai un atpazīstamības veicināšanai), kā arī izglītojamo sasniegumiem (motivācijai), 

skolas telpās, teritorijā vai aktivitātēs un pasākumos ārpus tās var tikt veikta fotografēšana un 

filmēšana. Paziņojumā par attiecīgo pasākumu vai aktivitāti tiek iekļauta norāde par iespējamu 

fotografēšanu vai filmēšanu, fotoattēlu un videoierakstu publicēšanu. Uzņemtos fotoattēlus un 

videoierakstus izvieto skolas telpās, reprezentācijas materiālos, tīmekļa vietnē www.msg.edu.lv, 

kā arī sociālā tīkla facebook.com Murjāņu sporta ģimnāzijas profilā. 
 

3. Personas datu – likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods – 

saņemšana ir priekšnosacījums, lai personu uzņemtu Murjāņu sporta ģimnāzijas izglītojamo skaitā. 

Izglītojamā personu apliecinoša dokumenta kopijas saņemšana var būt priekšnosacījums, lai no-

drošinātu izglītojamā dalību vietēja vai starptautiska mēroga sacensībās. Personas datu – likumiskā 

pārstāvja deklarētā adrese un tālruņa nr. – saņemšana ir vajadzīga izglītojamā tiesību un interešu 

aizsardzības nodrošināšanai saziņā ar likumisko pārstāvi. 
 

4. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: izglītības iestādes darbinieki (pedagogi, treneri, 

skolas administrācija (direktors, direktora vietnieki, sekretārs u.c.), sporta ārsts, skolas medmāsa, 

mailto:msg@msg.edu.lv


Izglītības ministrija, sporta federācijas un citi sporta pasākumu (sacensības, olimpiādes, treniņno-

metnes u.c.) organizatori. Pārzinis var nodot datus citām personām normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā. 
 

5. Personas datus ir paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju tikai tad, ja nepie-

ciešams nodrošināt izglītojamā dalību starptautiskās sacensībās, treniņnometnēs u.tml. 
 

6. Personas datu glabāšanas ilgums:  
Datu, kas nepieciešami izglītošanas procesa organizēšanai, glabāšanas ilgums norādīts datu 

apstrādes reģistrā, kas pieejams Murjāņu sporta ģimnāzijas tīmekļa vietnē www.msg.edu.lv/datu 

aizsardzība. 
Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no ierakstīšanas brīža. Ieraksti tiek 

dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā, izņemot, ja tie pieprasīti (nodošanai datu subjektam vai 

tiesību aizsardzības iestādēm). 
 

7. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi viņa datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes 

ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iesniegt sū-

dzību uzraudzības iestādei. 
 

8. Atbilde uz datu subjekta informācijas pieprasījumu tiks sniegta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. 

 

Parakstoties apliecinu, ka informāciju saņēmu un iepazinos. Piekrītu izglītojamā personas datu 

apstrādei, fotoattēlu un videoierakstu publicēšanai skolas telpās, reprezentācijas materiālos, 

tīmekļa vietnē www.msg.edu.lv, kā arī sociālā tīkla facebook.com Murjāņu sporta ģimnāzijas 

profilā. 
    
 

Murjāņos, 2020.gada __._____________ 

 

 

_____________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 

 


