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Fizisko personu Datu apstrādes noteikumi, iesniedzot dokumentus 

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izsludinātajos amatu 

konkursos 

Izdots saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1. Pārzinis, kas veic personas datu apstrādi ir: Pulkveža Oskara 

Kalpaka profesionālā vidusskola (turpmāk- Izglītības iestāde), adrese: Valteru 

iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV-3120, tālrunis: +371 20240685, 

elektroniskā pasta adrese: pasts@kalpakaskola.lv . 

2. Personas datu apstrādes aizsardzības speciālista pakalpojumu 

nodrošina Izglītības iestādē esošais datu aizsardzības speciālists, elektroniskā 

pasta adrese: pasts@kalpakaskola.lv . 

3. Personas datu apstrādes nolūks ir amata pretendenta, kas iesniedzis 

dokumentus izsludinātajam amata konkursam, atbilstības pārbaude izvirzītajām 

prasībām.  

4. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un 

Padomes regula Nr. 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti”. 

5. Apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir 

piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem: 

5.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei 

vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;  

5.2. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu 

subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms 

līguma noslēgšanas;  
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5.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku 

pienākumu;  

5.4. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas 

personas vitālas intereses;  

5.5. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības 

interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;  

5.6. apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu 

ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un 

pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par 

šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns. 

6. Izglītības iestādes leģitīmā interese personas datu apstrādē amata 

pretendentu atlases procedūrā, kas iesniedzis dokumentus izsludinātajam amata 

konkursam, ir izvēlēties visatbilstošāko pretendentu attiecīgajam amatam.  

7. Ja saņemta amata pretendenta piekrišana, tad Pārzinim 

pamatojoties uz CV pausto informāciju, ir tiesības pieprasīt no iepriekšējā darba 

devēja atsauksmes par pretendentu.  

8. Ja ar pretendentu tiek noslēgts darba vai cita veida līgums, 

turpmākā personas datu apstrāde, tai skaitā glabāšana, notiek atbilstoši noslēgtā 

līguma noteikumiem. Ja darba vai cita veida līgums netiek noslēgts, personas 

dati tiek dzēsti vai iznīcināti, atkarībā no personas datu glabāšanas veida 

(atbilstoši apstiprinātajai Lietu nomenklatūrai).  

9. Amata pretendentam ir tiesības:  

9.1. pieprasīt Izglītības iestādei piekļuvi saviem personas datiem, to 

labošanu vai dzēšanu, iesniedzot iesniegumu;  

9.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt apstrādes 

ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī 

tiesības uz datu pārnesamību;  

9.3. ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem 

pārkāpumiem savu personas datu apstrādē amata pretendents ir tiesīgs vērsties 

ar iesniegumu pie Izglītības iestādes norādītās kontaktpersonas datu apstrādes 

un aizsardzības jautājumos vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu 

valsts inspekcijai;  

9.4. pretendentam ir tiesības savu piekrišanu datu apstrādei atsaukt 

jebkurā laikā bez nelabvēlīgām sekām, nosūtot elektroniski parakstītu vai 

parakstītu un skanētu paziņojumu (iesniegumu) uz e-pasta adresi: 

pasts@kalpakaskola.lv vai sūtot pa pastu uz adresi: Valteru iela 6, Kandava, 

Tukuma novads, LV-3120. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu 
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apstrādes likumību, kas veikta pirms atsaukuma pamatojas uz sākotnēji doto 

piekrišanu.   

10. Sludinājumā par amata konkursu uz vakantā amata vietu norādītās 

informācijas sniegšana ir priekšnosacījums, lai izvērtētu pretendenta atbilstību 

amatam nepieciešamajām prasībām. Sludinājumā norādītās informācijas 

nesniegšanas gadījumā pretendents amata atlases procedūrā netiek vērtēts.  

 

 

 

 

 

 

Direktors Intars Kušners 

pulkvežleitnants 

 


