
Video novērošana: 

 

Ja iestādē tiek veikta video novērošana, pie video novērošanas vietas ir jāuzstāda zīme ar norādījumu par video 

novērošanas veikšanu, kurā ir arī jāiekļauj kontaktinformāciju (piemēram, tālrunis un / vai mājas lapas adrese), 

kur datu subjektam ir pieejama informācija par video novērošanas personas datu apstrādes nolūku: 

 

Personas datu apstrādes nolūks: Video novērošana.  

Pārzinis: Mālpils novada dome. Adrese: “ Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152, 

reģistrācijas Nr. 90000048398, Tālr. 67970888, epasts:  dome@malpils.lv     

Datu aizsardzības speciālists: Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv, 

Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: „Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e) apakšpunkts”. 

Personas datu papildus ieguves avoti: Nav. 

Personas datu kategorijas: Personas, kas atrodas video novērošanas zonā. 

Personas datu glabāšanas ilgums: aptuveni 2 nedēļas. 

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā 

apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists 

varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās 

institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai 

starptautiskām organizācijām. 

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., 

bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes 

ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; 

atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta 

piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības 

iestādei - Datu valsts inspekcijai.  

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp 

profilēšana.  

 

Mūsuprāt, piemērotākais risinājums būtu video novērošanas zīmē iekļaut tālruņa numuru, kur augstāk 

minēto informāciju varētu iegūt. Šajā gadījumā personai, kura atbildēs uz telefona zvaniem, būtu jābūt 

informētai ar augstāk minēto.  
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