
*Privātuma politika paliek spēkā izglītības iestādes nosaukuma maiņas gadījumā 

D a u g a v p i l s  p i l s ē t a s  p a š v a l d ī b a s  
p r o f e s i o n ā l ā s  s p o r t a  i z g l ī t ī b a s  i e s t ā d e s  

“ F U T B O L A  C E N T R S  D A U G A V P I L S ” *  
p r i v ā t u m a  p o l i t i k a  

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par 

personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un 

apstrādājot datu subjekta personas datus. 

Pārzinis un tā kontaktinformācija 

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes 

sporta izglītības iestāde “Futbola centrs Daugavpils” (turpmāk – Futbola centrs Daugavpils), 

reģistrācijas Nr.90010967169, juridiskā adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401. 

2. Futbola centrs Daugavpils kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos 

ir: fc_daugavpils@inbox.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Futbola centrs 

Daugavpils juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu 

par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 26.punktu. 

Datu aizsardzības speciālists 

3. Futbola centrs Daugavpils datu aizsardzības speciālists ir Kārlis Rasis. Kontaktinformācija, 

datu aizsardzības jautājumos - tel. 65404380, e-pasta adrese: karlis.rasis@daugavpils.lv. 

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Daugavpils pilsētas domes juridiskajā adresē: 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, var uzdot jautājumu un saņemt konsultācijas par 

personas datu apstrādi. 

Dokumenta piemērošanas sfēra 

4. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. 

Personas datu kategorijas ir:  

• identifikācijas dati (vārds, uzvārds); 

• kontaktinformācija (tālruņa numuru un e-pasta adrese); 

• dzimums un dzimšanas gads, datums; 

• piederība citai izglītības iestādei; 

• attēli (fotogrāfijas un video) ar piedalīšanos Futbola centrs Daugavpils 

sacensībās/pasākumos; 

• sportiskās attīstības rezultāti/ sasniegumi. 
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5. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai 

attiecībā uz: 

• fiziskajām personām – izglītības iestādes pilngadīgais audzēknis (t.i., personā vecāka par 

18 gadiem) un nepilngadīgais audzēknis (t.i., persona jaunāka par 18 gadiem) 

(turpmāk – Audzēknis), viņa vecāki vai cits likumiskais pārstāvis (turpmāk – Aizbildnis), 

kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar izglītības sniegšanu Audzēknim saņem vai 

nodod jebkādu informāciju izglītības iestādei “Futbola centrs Daugavpils.” 

• Futbola centrs Daugavpils sadarbības partnera uzturēto interneta mājaslapu. 

6. Futbola centrs Daugavpils rūpējas par Audzēkņa/Aizbildņa privātumu un personas datu 

aizsardzību, ievēro Audzēkņa/Aizbildņa tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā 

ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas 

Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem 

piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Tādējādi sniegtā 

personiskā informācija tiek glabāta drošā vietā, ir pieejama tikai īpaši izraudzītiem Futbola 

centrs Daugavpils darbiniekiem vai pilnvarotiem pārstāvjiem, un tā tiek izmantota tikai 

Futbola centrs Daugavpils Audzēkņa/Aizbildņa interesēs. 

7. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/ vai vidē 

Audzēknis/Aizbildnis sniedz personas datus (e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās 

izglītības iestādes sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 

8. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, 

nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Audzēknis/Aizbildnis tiek 

informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus izglītības iestādē “Futbola centrs Daugavpils”. 

Personas datu apstrādes nolūki 

9. Futbola centrs Daugavpils apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: 

• Profesionālās sporta izglītības jomas īstenošanai: 

- audzēkņa identificēšanai; 

- uzņemšanas/ atskaitīšanas dokumentu sagatavošanai; 

- izglītības darbības nodrošināšanai/ uzturēšanai; 

- izglītības veicināšanai; 

- izglītības reklamēšanai un izplatīšanai; 



3 
 

- lai sniegtu atbildes uz jebkādiem Audzēkņa/Aizbildņa informācijas pieprasījumiem 

un nodrošinātu efektīvu komunikāciju; 

• Audzēkņa/Aizbildņa pieteikumu dalībai pasākumos/sacensībās apstrādei; 

• Audzēkņa sasniegumu Futbola centrs Daugavpils pasākumos/sacensībās reģistrēšanai; 

• Godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai; 

• Pasākumu organizēšanai un reklamēšanai; 

• Futbola centrs Daugavpils zīmola atpazīstamības veicināšanai; 

• Lai nosūtītu Audzēknim/Aizbildnim veselības un drošības ieteikumus un citu 

informāciju, kas attiecas uz jebkuru pasākumu, kurā Audzēknis piedalās; 

• Informācijas ievadīšanai VIIS sistēmā saskaņā ar Izglītības likuma 14., 15. un 17.pantu, 

kā arī sekojošiem normatīviem aktiem: 2010.gada 17.augusta Ministru kabineta 

noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un 

aktualizācijas kārtība” un MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149 “Noteikumi par 

kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, 

un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”; 

• Statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz Futbola centrs Daugavpils 

izglītības un pasākumu/sacensību plānošanai; 

• Sacensību/pasākumu atspoguļošanai saskaņā ar sadaļu “Attēli un balss” zemāk. 

• Futbola centrs Daugavpils sadarbības partnera mājaslapu uzturēšanai un darbības 

uzlabošanai; 

• Informācijas sniegšanai biedrībai “Latvijas Futbola federācija” (futbolista akreditēšana, 

licencēšana, datu ievadīšana Comet.lff.lv vietnē, datu ievadīšana YoPlayDo sistēmā, 

datu atspoguļošana LFF mājaslapā); 

• Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem 

ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā. 

• Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Audzēknis/ Aizbildnis tiek informēts brīdī, kad 

viņš sniedz attiecīgus datus izglītības iestādē “Futbola centrs Daugavpils”. 

Attēli un balss 

10. Futbola centrs Daugavpils pasākumi/sacensības ir publiski pasākumi un tie var tikt pārraidīti 

televīzijā, filmēti, ierakstīti citos veidos un fotografēti. Visas šīs darbības var fiksēt Audzēkņa 

dalību jebkurā pasākumā. Piedaloties sacensībās/pasākumā, Audzēknis/Aizbildnis piekrīt 

nodot izglītības iestādei “Futbola centrs Daugavpils” neierobežotas tiesības izmantot šādas 
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fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai, 

izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, 

publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 

11. Futbola centrs Daugavpils apstrādā Audzēkņa/Aizbildņa personas datus, balstoties uz šādiem 

tiesiskajiem pamatiem: 

• Audzēkņa uzņemšanai un izglītības īstenošanai - lai uzņemtu Audzēkni pēc 

Audzēkņa/Aizbildņa iesnieguma un nodrošinātu Audzēkņa izglītošanu; 

• normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Futbola centrs Daugavpils saistošos ārējos 

normatīvajos aktos noteiktu pienākumu; 

• saskaņā ar Audzēkņa/ Aizbildņa - datu subjekta piekrišanu; 

• likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no Futbola centrs Daugavpils un 

Audzēkņa/Aizbildņa starpā pastāvošajām saistībām vai likuma izrietošas Futbola centrs 

Daugavpils leģitīmās (likumīgās) intereses. 

12. Futbola centrs Daugavpils likumīgās (leģitīmās) intereses ir: 

• pārbaudīt Audzēkņa identitāti pirms uzņemšanas izglītības iestādē; 

• nodrošināt Audzēkņa izglītošanas procesu; 

• novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai (t.sk., veikt Audzēkņa saistību 

izpildes novērtējumu izglītošanas procesā); 

• saglabāt Audzēkņa/Aizbildņa pieteikumus un iesniegumus par izglītības sniegšanu, citus 

pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz 

Futbola centrs Daugavpils tālruni, vai iesniegti elektroniski; 

• analizēt Futbola centrs Daugavpils mājaslapu un interneta vietnes, izstrādāt un ieviest to 

uzlabojumus; 

• atspoguļot Futbola centrs Daugavpils sacensības/pasākumus vai sacensības/pasākumus, 

kuros piedalās Futbola centrs Daugavpils, masu informācijas līdzekļos un sociālajos 

tīklos, tādejādi nodrošinot Futbola centrs Daugavpils zīmolu atpazīstamību; 

• segmentēt Audzēkņa/Aizbildņa datu bāzi izglītības efektīvākai nodrošināšanai; 

• izstrādāt un attīstīt izglītības iespējas; 

• veikt Audzēkņa/ Aizbildņa aptaujas par izglītības procesu; 

• novērst krāpniecību; 

• nodrošināt efektīvus iestādes pārvaldības procesus; 
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• nodrošināt un uzlabot izglītības sniegšanas kvalitāti; 

• vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu 

aizsardzībai; 

• informēt sabiedrību par savu darbību. 

Personas datu apstrāde 

13. Futbola centrs Daugavpils apstrādā Audzēkņa/Aizbildņa datus, izmantojot mūsdienu 

tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un izglītības iestādei “Futbola 

centrs Daugavpils” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

14. Audzēkņa izglītības nodrošināšanai Futbola centrs Daugavpils var pilnvarot savu sadarbības 

partneri veikt atsevišķas izglītības sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, Futbola 

centrs Daugavpils sadarbības partneris apstrādā Futbola centrs Daugavpils rīcībā esošos 

Audzēkņa/Aizbildņa personas datus, attiecīgais Futbola centrs Daugavpils sadarbības 

partneris ir uzskatāms par Futbola centrs Daugavpils datu apstrādes operatoru (apstrādātāju) 

un izglītības iestādei “Futbola centrs Daugavpils” ir tiesības nodot Futbola centrs Daugavpils 

sadarbības partnerim šo darbību veikšanai vajadzīgos Audzēkņa/Aizbildņa personas datus tādā 

apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. 

15. Futbola centrs Daugavpils sadarbības partneris nodrošinās personas datu apstrādes un 

aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Futbola centrs Daugavpils prasībām un tiesību aktiem, 

un neizmantos personas datus citos nolūkos. 

16. Izglītības iestādei “Futbola centrs Daugavpils” ir tiesības nodot Jūsu datus trešajām personām 

gadījumos, kad tas ir nepieciešams sacensību/ pasākuma organizēšanas laikā vai, kad to nosaka 

tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai: 

• apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

gadījumam, ja pret izglītības iestādi “Futbola centrs Daugavpils” tiek izvirzīta prasība; 

• tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos. 

17. Futbola centrs Daugavpils apņemas nenodot Audzēkņa/Aizbildņa datus trešajām personām 

mārketinga vajadzībām, ja vien Audzēknis/Aizbildnis tam nav piekritis. 

18. Elektroniskajā vidē Futbola centrs Daugavpils izvēlētie datu apstrādātāji (Google, Facebook, 

Twitter, Whatsapp,Youtube, Instagram u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas 

ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Futbola centrs 

Daugavpils aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi 
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izglītības iestādē “Futbola centrs Daugavpils” ar lūgumu sniegt papildu informāciju par 

sadarbības nosacījumiem. 

Personas datu aizsardzība 

19. Futbola centrs Daugavpils aizsargā Audzēkņa/Aizbildņa datus, izmantojot mūsdienu 

tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Futbola centrs Daugavpils 

saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot 

šādus drošības pasākumus: 

• Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana); 

• Ugunsmūri; 

• Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas; 

• Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām. 

Personas datu saņēmēju kategorijas 

20. Futbola centrs Daugavpils neizpauž trešajām personām Audzēkņa/Aizbildņa personas datus 

vai jebkādu Audzēkņa izglītošanas laikā iegūtu citu informāciju, izņemot: 

• saskaņā ar Audzēkņa/Aizbildņa skaidru un nepārprotamu piekrišanu; 

• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, 

ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; 

• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Futbola centrs Daugavpils likumīgo 

interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, 

kura ir aizskārusi šīs Futbola centrs Daugavpils likumīgās intereses. 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem 

21. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Futbola centrs Daugavpils personu 

datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas 

Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - 

nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā. 

22. Šādos gadījumos Futbola centrs Daugavpils nodrošina normatīvajos aktos noteiktās 

procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu 

noteiktajam, nodrošināšanai. 

Personas datu glabāšanas ilgums 

23. Futbola centrs Daugavpils glabā un apstrādā Audzēkņa/Aizbildņa personas datus, kamēr 

pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: 

• tikai tik ilgi, kamēr Audzēknim tiek nodrošināta profesionālās sporta ievirzes izglītība; 
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• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Futbola centrs Daugavpils vai 

Audzēknis/Aizbildnis var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt 

iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā); 

• kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; 

• kamēr ir spēkā Audzēkņa/Aizbildņa piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja 

nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. 

24. Pēc tam, kad 23.punktā minētie apstākļi izbeidzas, Audzēkņa/Aizbildņa personas dati tiek 

dzēsti. 

Piekļuve personas datiem un citas Audzēkņa/Aizbildņa tiesības 

25. Audzēknim/Aizbildnim ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā 

ar viņa datu apstrādi.  

26. Audzēknim/Aizbildnim saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Futbola centrs 

Daugavpils piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Futbola centrs Daugavpils veikt 

to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz 

Audzēkni/Aizbildni, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, 

kas veikta pamatojoties uz Futbola centrs Daugavpils likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), 

kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no 

izglītības iestādes “Futbola centrs Daugavpils” pienākumiem, kas tai ir uzliktas ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. 

27. Audzēknis/Aizbildnis var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu: 

• rakstveida formā klātienē izglītības iestādē “Futbola centrs Daugavpils”, uzrādot personu 

apliecinošu dokumentu; 

• elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu; 

28. Saņemot Audzēkņa/Aizbildņa pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Futbola centrs 

Daugavpils pārliecinās par Audzēkņa/Aizbildņa identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

29. Futbola centrs Daugavpils atbildi Audzēknim/Aizbildnim, nosūta pa pastu uz viņa norādīto 

kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā pastā, pēc iespējas ņemot vērā 

Audzēkņa/Aizbildņa norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

30. Futbola centrs Daugavpils nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un Audzēkņi/Aizbildņa iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, 
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lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Audzēknim/Aizbildnim ir tiesības vērsties 

uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 

Audzēkņa/Aizbildņa piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt 

31. Audzēkņa/Aizbildņa piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana 

var dot klātienē izglītības iestādē “Futbola centrs Daugavpils”. 

32. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar 

Audzēkņa/Aizbildņa piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams 4.punktā. 

33. Audzēknim/Aizbildnim ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat 

veidā, kādā tā dota, t.i. klātienē izglītības iestādē “Futbola centrs Daugavpils” un tādā gadījumā 

turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk 

netiks veikta. 

34. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad 

Audzēkņa/Aizbildņa piekrišana bija spēkā. 

35. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem 

tiesiskajiem pamatiem. 

Saziņa ar Audzēkni/Aizbildni 

36. Futbola centrs Daugavpils veic saziņu ar Audzēkni/Aizbildni izmantojot Audzēkņa/Aizbildņa 

norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde 

37. Futbola centrs Daugavpils sadarbības partnera mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes 

var atstāt uz lietotāja iekārtas sīkfailus lai ātrāk ielādētu lapas saturu nākamā apmeklējuma 

reizē. Sīkdatnes netiek izmantotas fizisku personu datu apstrādei un pakalpojumu 

reklamēšanai. 

38. Futbola centrs Daugavpils sadarbības partnera mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo 

personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības 

noteikumi, Futbola centrs Daugavpils veic nepieciešamās darbības, lai savienotu tikai ar tām 

vietnēm, kurām ir tikpat augsti standarti un cieņa pret privātumu. Tomēr Futbola centrs 

Daugavpils neuzņemamies atbildību par citu mājas lapu saturu un privātuma politiku.  

Citi noteikumi 

39. Futbola centrs Daugavpils ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot 

pieejamu Audzēknim/Aizbildnim tā aktuālo versiju, to ievietojot Futbola centrs Daugavpils 

sadarbības partnera mājaslapā. 


