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PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS UN PIEKRIŠANA PERSONAS DATU 

APSTRĀDEI 

 

BIĻEŠU UN NAUDAS ATGRIEŠANAS NODROŠINĀŠANAI 

 

Šis personas datu apstrādes paziņojums un piekrišana personas datu apstrādei (“Piekrišana”) attiecas uz 

visiem Valsts SIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” (reģistrācijas Nr. 40003793653, juridiskā 

adrese: Kaļķu iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija) (“Teātris”) pretendentiem biļešu un naudas atgriešanas 

nodrošināšanai (“Pretendents”). 

 

Pamatojoties uz Teātrim iesniegto Pretendenta iesniegumu par biļešu un naudas atgriešanu, kuru Teātris 

pašreiz izvērtē, Teātrim ir jāapstrādā Pretendenta personas dati. Ar mērķi informēt Pretendentu par viņa 

personas datu apstrādi no Teātra puses un noteikt Pretendenta personas datu apstrādes tiesisko pamatu: 

• Teātris ar šo sniedz Pretendentam turpmāk norādīto informāciju par Pretendenta personas datu 

apstrādi, pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/679 (“Regula”) 13. pantu, kā arī 

• Teātris ar šo rada Pretendentam iespēju izteikt savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei 

gadījumos, kad to apstrādes tiesiskais pamats ir Pretendenta piekrišana. 

 

1. Pārzinis 

Pretendenta Personas datiem ir viens pārzinis: 

1) Teātris: 

Teātra kontaktinformācija par personas datu apstrādes jautājumiem: 

• adrese: Kaļķu iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija; 

• e-pasts: mct@mct.lv 

Teātris turpmāk saukts “Pārzinis”. Pretendentam ir tiesības sazināties ar Teātri par jebkādiem 

Pretendenta personas datu apstrādes jautājumiem. 

 

2. Pretendenta personas dati un personas datu apstrādes mērķi 

Pārzinis apstrādā Pretendenta Personas datu kategorijas (“Personas dati”) turpmāk minētajiem mērķiem: 

 

1) lai izvērtētu Pretendenta pieprasījumu, tostarp, bet ne tikai – izvērtēt, vai Pretendenta 

pieprasījums biļešu un naudas atgriešanai atbilst Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likuma kritērijiem: identifikācijas informācija, kontaktinformācija, informācija par konkrētiem 

dokumentiem, kas nepieciešama konkrētiem gadījumiem (ja tas būtu pamatoti nepieciešams 

konkrētiem gadījumiem), Pretendenta sniegtā informācija un jebkura cita informācija, kas 

minēta Pretendenta iesniegtajā iesniegumā biļešu un naudas atgriešanai vai kas nepieciešama 

Pretendenta iesnieguma biļešu un naudas atgriešanas izvērtēšanai; 

2) lai apkopotu un uzglabātu informāciju par Pretendentu; 

3) dokumentu arhivēšanas mērķiem: visi Personas dati, kas nepieciešami Pārzinim, lai ievērotu 

obligātās prasības par arhīva uzturēšanu; 

4) lai aizsargātu Pārziņa likumīgās intereses: visi Personas dati, kas varētu būt nepieciešami, lai 

risinātu strīdu, kas varētu rasties starp Pretendentu un Pārzini, kā arī citos gadījumos, kad 

Pārzinis nespēs aizsargāt savas likumīgās intereses bez Pretendenta Personas datiem. 

 

3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 

Pārzinis apstrādā Personas datus, balstoties uz šādu tiesisko pamatu: 

• Pretendenta Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izvērtētu Pretendenta iesniegumu biļešu 

un naudas atgriešanai, vai attiecīgais Pretendenta gadījums atbilst Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likuma kritērijiem. Ja Pretendents nesniedz informāciju, kas nepieciešama šādas 
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izvērtēšanas veikšanai, tas var ietekmēt Pretendenta novērtēšanas rezultātus, un Teātris nebūs 

atbildīgs par šādām sekām; 

• Pretendenta Personas dati ir nepieciešami, lai Pārzinis izpildītu obligātās prasības, tostarp 

sniegtu informāciju par Pretendentu valsts iestādēm. Ja Pārziņa rīcībā nav informācijas, kas 

personas datu apstrādātājam ir obligāti jāiesniedz saskaņā ar likumu, Pārzinis nav atbildīgs par 

Pretendenta informācijas nesniegšanu attiecīgajām personām. Ja Pārzinis nesniedz informāciju, 

kas nepieciešama likuma prasību izpildei, tas var ietekmēt Pretendenta tiesības un pienākumus, 

un Pārzinis nebūs atbildīgs par šādām sekām; 

• datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu Pārziņa vai trešās puses likumīgās intereses Pārziņa 

interešu aizsardzībai strīdā ar Pretendentu; 

• Pretendents ir devis savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei. Turpmāk minētās Personas 

datu kategorijas tiks apstrādātas, pamatojoties uz Pretendenta piekrišanu: 

- Personas dati, kurus apstrādā saskaņā ar šā Paziņojuma 2.b sadaļu, ja to uzglabā ilgāk nekā 

trīs mēnešus. 

 

4. Personas datu saņēmēji un avoti 

Pārzinim ir tiesības nodot Pretendenta personas datus šādiem Pretendenta Personas datu saņēmējiem, ja 

vien piemērojamos normatīvajos aktos nav noteikts citādi: 

• personām, kas saistītas ar Teātra datu glabāšanas un IT pakalpojumu sniedzējiem; 

tiesībaizsardzības iestādēm vai citām trešajām personām, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar 

piemērojamiem normatīviem aktiem. 

 

5. Personas datu apstrādes apjoms un termiņš 

Pretendenta Personas datus apstrādā tādā mērā, cik tas ir pamatoti nepieciešams, ievērojot spēkā esošo 

normatīvo aktu prasības. 

Pārzinis saglabā Pretendenta personas datus piemērojamos normatīvajos aktos noteikto termiņu, kā arī 

līdz brīdim, kamēr tas ir nepieciešams, lai izpildītu iepriekšminētos Personas datu apstrādes mērķus. 

 

6. Pretendenta tiesības Pretendenta Personas datu apstrādes ietvaros 

Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pārzinim nodrošināt piekļuvi saviem Personas datiem, labot tos, ja tie 

nav pareizi, vai pieprasīt to dzēšanu, ja to turpmākajai apstrādei vairs nav pamata. Pretendentam ir 

tiesības pieprasīt Personas datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret to apstrādi, kā arī tiesības nodot 

Pretendenta Personas datus citai juridiskai vai fiziskai personai, tostarp izmantojot elektroniskus 

līdzekļus, ievērojot piemērojamos likumos noteiktos izņēmumus. Pretendentam ir tiesības iesniegt 

sūdzības Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai, ja, viņaprāt, viņa tiesības ir pārkāptas. 

Pretendentam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, kurus apstrādāja, pamatojoties 

uz viņa piekrišanu, kā minēts iepriekš. Lai atsauktu savu piekrišanu, Pretendentam ir tiesības izmantot 

šajā dokumentā norādīto Pārziņa kontaktinformāciju. 

Ja Pretendents atsauc savu piekrišanu, Pārzinis pārtrauc tādu Personas datu apstrādi, attiecībā uz kuriem 

piekrišana ir atsaukta. 

 

 

 

Pretendenta vārds, uzvārds, paraksts un datums: 
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