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Kultūras informācijas sistēmu centra
Privātuma politika

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

Rīga, 2018

Izmaiņu reģistrs
№

Izmaiņu būtība

Izmaiņu atrašanās vieta

1.0

Sākotnējā dokumenta versija

Izmaiņu pamatojums
Izstrādāts dokuments

Procedūra ir daļa no informācijas drošības vadības sistēmas un visas turpmākās izmaiņas tiek īstenotas
saskaņā ar dokumentu versiju un kontroles pārvaldības procedūru.
Amatpersonas, ar kurām nepieciešams saskaņot procedūru un/vai izmaiņas procedūrā:
Vārds Uzvārds

Amats

Agita Kleinšmite

Kultūras informācijas sistēmu centra
juriste, personas datu aizsardzības
specialiste

Inta Miklūna

Kultūras informācijas sistēmu centra
Projekta vadītāja asistente, personas
datu aizsardzības specialiste

Datums
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Paraksts

I.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Kultūras informācijas centra, turpmāk tekstā Centrs, privātuma politikas mērķis ir
informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā Centrs rūpējas un aizsargā savā rīcībā
nonākušos personu datus, proti, palīdzēt saprast, kādā veidā un kādiem mērķiem dati
tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt datu subjektu ar viņa tiesībām un pienākumiem.
1.2. Centrs nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un
organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves,
pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai
iznīcināšanas atbilstoši 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), noteiktajam.
II.

PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA:

2.1. Pārzinis - Kultūras informācijas sistēmu centrs, Reģ. Nr. 90001708717.
2.2. Kontaktinformācija: Tērbatas iela 52-1, Rīga, LV-1011, tālrunis:67843084, elektroniskā
pasta adrese: info@kis.gov.lv.
III.

DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA

3.1. Saziņai ar Centra aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: dati@kis.gov.lv.
3.2. Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par noteiktas
personas fizisko datu apstrādi Centrā, šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pastu
info@kis.gov.lv.
IV. PERSONAS DATU KATEGORIJAS
4.1. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no datu
subjekta darba vietas. Personas datu kategorijas, kuras Centrs lielākoties, bet ne tikai,
vāc un apstrādā, ir:
4.1.1.

identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

4.1.2.

kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

4.1.3.

profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;

4.1.4.

īpašās kategorijas personas dati – darbinieku obligātās veselibas pārbaudes dati;

4.1.5.

dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētos pienākumus;

4.1.6.

pasākumu norises vietās veiktās fotografēšanas, videoierakstu vai audioierakstu
veikšanas rezultātā iegūtie dati.
V.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

5.1. Centrs apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:
5.1.1.

personāla vadības nolūkiem, tajā skaitā personāla atlasei;

5.1.2.

dokumentu pārvaldības nolūkiem;

5.1.3.

normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei;

5.1.4.

informācijas un komunikācijas sistēmu darbības nodrošināšanai un administrēšanai;

5.1.5.

tīmekļa vietņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

5.1.6.

līgumattiecību dibināšanai un izpildei;

5.1.7.

leģitīmo interešu aizsardzībai;
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5.1.8.

pasākumu organizēšanai.

5.2. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati Centrā:
5.2.1.

normatīvajos aktos noteikto pienākumu, funkciju un uzdevumu izpilde;

5.2.2.

līgumu izpilde vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma
noslēgšanas līguma noslēgšanai un izpildei;

5.2.3.

datu subjekta piekrišana;

5.2.4.

Centra tiesisko interešu aizsardzība.
VI.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI VAI SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

6.1. Personas datu saņēmēji ir Centrs un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi,
Eiropas Savienības fondu uzraudzībā iesaistītās institūcijas normatīvajos aktos noteikto
pienākumu izpildei, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, tiesas normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos.
VII.

GLABĀŠANAS PERIODS

7.1. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam.
7.2. Personas datu glabāšanas periods tiek pamatos ar piemērojamajiem normatīvajiem
aktiem, ar Centra noslēgtajiem līgumiem, Centra leģitīmajām interesēm, datu subjekta
piekrišanu attiecīgai personas datu apstrādei.
7.3. Beidzoties personas datu apstrādēs nolūkam, personas dati tiek dzēsti, ja nepastāv citi
tiesiski pamatoti personas datu apstrāde nolūki.
7.4. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks
glabāta ne ilgāk kā divus gads par pretendentiem, lai nodrošinātu Centra. Gadījumā, ja
Centrs saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases
procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam
procesam.
VIII. DATU APSTRĀDES PRINCIPI
8.1. Centrs saņemtos personas datus apstrādā godprātīgi, likumīgi (normatīvo aktu
noteiktajos ietvaros), un nodrošina to pieejamību tikai attiecīgajiem datu subjektiem,
datu apstrādātājiem, kā arī normatīvajos aktos paredzētajām trešajām pusēm.
8.2. Apstrādes procesu drošība un pārvaldība tiek organizēta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktām valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības prasībām,
tehnoloģiskā un pārvaldības drošība tiek regulāri pārbaudīta un kontrolēta ārējo auditu
(tai skaitā ielaušanās auditi) ietvaros.
IX.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

9.1. Datu subjektam ir tiesības:
9.1.1.

piekļūt saviem personas datiem un pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir
neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

9.1.2.

saņemt savus personas datus, ja tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk
izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un;

9.1.3.

pieprasīt nodot savus personas datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu
pārnesamība), ja tas ir iespējams;

9.1.4.

ierobežot savu personas datu lietošanu saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem
aktiem;
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9.1.5.

iesniegt sūdzības par savu personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai
(www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā
tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
X.

SĪKDATŅU POLITIKA

10.1. Par sīkdatņu izmantošanu
Izmantojot tīmekļa vietnei www.kis.gov.lv, Jūs piekrītat, ka Centra mājaslapā ievietotās
veiktspējas/analītiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot tīmekļa vietnes
www.kis.gov.lv kvalitāti , pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā nostiprinātos
valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami
privātpersonai (10.panta astotā daļa), kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai
sniegto pakalpojumu kvalitāti; vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā (10.panta
sestā daļa).
10.2. Kas ir sīkdatne?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājaslapas
apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz
izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni.
Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru
nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus, lai
uzlabot lietotāja ērtības.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas datorā un kā tās
iespējams pārvaldīt vai izdzēst, vara iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.
10.3. Google Analytics
Tīmekļa vietne www.kis.gov.lv izmanto “Google Inc” izveidotās programmas “Google
Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir
mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Šo
sīkdatņu radītā informācija par mājaslapas izmantošanu tiek nosūtīta uz „Google” serveri
ASV un tur saglabāta. Mājaslapas apmeklētāja IP adrese, pielietojot IP anonimizāciju, tiek
saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma
gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros.
„Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā lietotājs izmanto attiecīgo mājaslapu, lai
Centram sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm mājaslapā un sniegtu citus ar mājaslapas un
interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaistīs šeit
saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. Tāpat „Google”
nepieciešamības gadījumā šo informāciju sniedz trešajām personām, ja tas ir likumā noteikts
vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.
Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā
http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
KISC sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešai personai nolūkā atrast vai vākt
jebkādu identificējamu personas informāciju par Hugo.lv mājaslapas apmeklētājiem.
Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un
aktivizējot
Google
Analytics
Opt-out
Browser
Add-on
(https://support.google.com/analytics/answer/181881 vai http://tools.google.com/dlpage/gaopt
out?hj=de) papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai
norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google
Analytics.
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10.4. Sīkdatņu veidi
Sesijas un pastāvīgās sīkdatnes Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz
brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu) , gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku,
konkrētu laika periodu). Mājas lapa hugov.lv izmanto sekojošas Veiktspējas/analītiskās un
funkcionālās sīkdatnes:
Mērķis

Apraksts

Obligāti nepieciešamās

Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas lai varētu pārvietoties mājas lapā,
izmantot tās sniegtās iespējas kā arī identificēties.

Veiktspējas/analītiskās
sīkdatnes

Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo mājas
lapu, piemēram, lai noteiktu kādas lapas tiek visbiežāk apmeklētas,
kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem paziņojumus par
kļūdām.

Funkcionālas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ļauj mūsu mājas lapai atcerēties Jūsu veiktās izvēles
(piemēram, lietotāja vārdu, lietoto valodu utml.) un nodrošināt
uzlabotas, personalizētākas iespējas.

Veiktspējas/analītiskās un funkcionālās sīkdatnes, kas izmantotas Centra
mājaslapā
Nosaukums

Mērķis

Kategorija

Apstrādes
termiņš

_ga

Google Analytics
(analytics.js) unikālo
apmeklējumu uzskaite

_gat

Google Analytics
Veiktspējas/analītiskās
(analytics.js) pieprasījumu
sīkdatnes
biežuma regulēšana

10 minūtes

__utma

Google Analytics (ga.js)
unikālo apmeklējumu
uzskaite

Veiktspējas/analītiskās
sīkdatnes

2 gadi

__utmt

Google Analytics (ga.js)
pieprasījumu biežuma
regulēšana

Veiktspējas/analītiskās
sīkdatnes

10 minūtes

__utmb

Google Analytics (ga.js)
pirmā apmeklējuma
identificēšana

Veiktspējas/analītiskās
sīkdatnes

30 minūtes

Veiktspējas/analītiskās
sīkdatnes

6 mēneši

__utmz

Google Analytics (ga.js)
apmeklējuma izcelsmes
identificēšana

Veiktspējas/analītiskās
sīkdatnes
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2 gadi

10.5. Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes
Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm,
izslēgtu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu datoru. Lai
to izdarītu, Jums ir jāaktivizē pārlūkprogrammā esošie norādījumi (parasti atrodas sadaļā
„Palīdzība”, „Rīki” vai „Rediģēšana”). Vairāk lasiet www.aboutcookies.org. Tomēr ņemiet
vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet sīkdatnes, dažas tīmekļa vietņu
funkcionalitātes var tikt zaudētas.
Jautājumu gadījumā par sīkdatņu izmantošanu vai personas datu apstrādi, lūdzam, rakstīt uz e
pastu dati@kis.gov.lv.
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