Jelgavas pilsētas bibliotēku Privātuma politika

Šīs Jelgavas pilsētas bibliotēkas privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas
datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu, kā arī datu subjekta tiesībām.
Jelgavas pilsētas bibliotēka rūpējas par fizisko personu datu aizsardzību 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 un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Personas datu pārzinis: Jelgavas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000042516,
adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālruņa numurs: 63005522, 63005537, e-pasts:
dome@dome.jelgava.lv
Jelgavas reģiona bibliotēku kopkataloga pārzinis: Jelgavas pilsētas bibliotēka, reģistrācijas
numurs: 90000210300, adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001, tālruņa numurs:
63046721, e-pasts:info@info.biblioteka.jelgava.lv
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Bibliotēku likums un MK noteikumi Nr. 291
„Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā”
Datu aizsardzības principi
Dati tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
Tiks apstrādāti tikai tie dati, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
Dati tiks apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp
aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu
vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
Personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus
apstrādā;
Tiks apstrādāti tikai precīzi personas dati, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
Dati tiks vākti tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāka apstrāde netiks
veikta ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā.
Personas datu apstrādes mērķi
Bibliotēka apstrādā personas datus tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildei,
identificējot lietotāju, lai tam būtu Jelgavas pilsētas biblioteku pakalpojumi pilnā apjomā
(bibliotēkas krājumā esošo dokumentu izsniegšana uz mājām, rezervēšana, lietošanas termiņa
pagarināšana, datoru izmantošana, informācijas saņemšana par pasākumiem,
jaunieguvumiem, atgādinājumi par dokumentu nodošanas termiņiem).

Personas datu kategorijas
Jelgavas pilsētas bibliotēka apstrādā informāciju, kas attiecas uz identificētu vai
identificējamu personu, piemēram:
identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
profesionālie dati – izglītība.
Datu glabāšanas ilgums
5 gadi pēc pēdējā bibliotēkas apmeklējuma, ja nav noteikts cits termiņš. Kavētāju dati tiek
uzglabāti 10 gadus.
Personas datu aizsardzība
Bibliotēkas lietotāju sniegtā personiskā informācija tiek aizsargāta no neautorizētas
izpaušanas, lietošanas, pārveidošanas vai dzēšanas, piemērojot atbilstošas drošības kontroles
procedūras:
-

Bibliotēku darbinieku mācības/apmācības, konsultācijas;

-

Vienošanās ar bibliotēku darbiniekiem par datu neizpaušanu;

-

Ugunsmūris, antivīruss, drošas paroles, SSL Web lapu aizsardzība.
Sīkdatņu izmantošana

Tīmekļvietnes apmeklējuma uzskaitei var tikt izmantotas sīkdatnes. Dati ir anonīmi un palīdz
nodrošināt lietotājam ērtāku darbu. Turpinot lietot vietni, lietotājs akceptē, ka sīkdatnes tiks
uzkrātas un izmantotas. Savu piekrišanu lietotājs jebkurā laikā var atsaukt, nodzēšot
saglabātās sīkdatnes.
Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšana
Bibliotēka informāciju par foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšanu publiskos
pasākumos sniedz preses relīzēs, afišās par plānoto pasākumu, uzrakstos pasākumu norises
vietās vai citādi, atkarībā no pasākuma rakstura.
Ja Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieks uzrunājis konkrētu personu, lūdzot atļauju viņu
fotogrāfēt vai filmēt (piemēram, lai sniegtu viedokli par kādu jautājumu vai lai nofotografētu
kā kāda pasākuma dalībniekuun šī atļauja tiek saņemta, Jelgavas pilsētas bibliotēka uzskatīs,
ka ir sniegta piekrišana konkrētās personas attēla publiskošanai. Atsevišķos gadījumos var tikt
lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.
Bibliotēka uzņemtos foto attēlus, audio, video un audiovizuālās fiksācijas var izvietot
interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, bibliotēkas informatīvajos
izdevumos, reprezentācijas, tai skaitā drukātajos materiālos, sociālo tīklu profilos (Facebook,
Twitter, Instagram, Draugiem.lv, Youtube.com).
Datu subjekta tiesības
Datu subjektam ir tiesības vērsties Jelgavas pilsētas bibliotēkā un lūgt sniegt informāciju par
viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes
ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.

Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu
subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to
apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Ja persona ir atsaukusi
piekrišanu savu datu apstrādei, viņam netiek nodrošināti Jelgavas pilsētas bibliotēku
pakalpojumi pilnā apjomā (netiek izsniegti bibliotēkas krājumā esošie dokumenti uz mājām,
nav pieejami bibliotēkas datori, netiek informēti par pasākumiem, jaunieguvumiem
bibliotēkā).
Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi Datu
valsts inspekcijā.
Citi noteikumi
Jelgavas pilsētas bibliotēkai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot
pieejamu aktuālo versiju interneta tīmekļa vietnē www.jelgavasbiblioteka.lv
Saziņa
Jautājumus, komentārus un pieprasījumus par datu apstrādi var sūtīt Jelgavas pilsētas
bibliotēkai pa e-pastu info@biblioteka.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības datu
aizsardzības speciālistei – juristei Lienei Ziediņai, e-pasts liene.ziedina@dome.jelgava.lv;
tālrunis: 63005444
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts
inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

