Memoriālo muzeju apvienības
privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju
par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.
1. Pārziņa kontaktinformācija
a) Personas datu apstrādes pārzinis ir Memoriālo muzeju apvienība,
reģistrācijas numurs. 90009175706, juridiskā adrese: O. Vācieša iela 19,
Rīga, LV 1004, faktiskā adrese: Stabu iela 18, Rīga, LV 1011 (turpmāk
MMA); MMA veido seši muzeji:
 Jāņa Akuratera muzejs;
 Krišjāņa Barona muzejs;
 Raiņa un Aspazijas muzejs (ar ekspozīciju un izstāžu vietām: Raiņa
un Aspazijas māja Rīgā, Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros,
Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Raiņa muzejs „Tadenava”);
 Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs;
 Andreja Upīša memoriālais muzejs (ar ekspozīciju un izstāžu vietām
Rīgā un Skrīveros);
 Ojāra Vācieša muzejs;
b) Ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos var vērsties uz šo e-pasta
adresi: apvieniba@memorialiemuzeji.lv.
2. Kādi dati tiek apstrādāti
a) personīgā informācija (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, telefons).
b) personas kods, bankas norēķina konts (personām, ar kuram tiek slēgti
līgumi);
c) MMA muzeju apmeklējuma uzskaite;
d) Jūsu dalība MMA rīkotajos publiskajos pasākumos (fotografēšana un
filmēšana);
e) MMA aktivitāšu un piedāvājuma novērtēšana un pilnveidošana
(apmeklētāju anketēšana, intervijas, aptaujas un citas pētīšanas metodes);
f) MMA mājaslapu apmeklēšana;
g) Ieraksti un attēli, kuri veikti ar videonovērošanas sistēmu palīdzību;
(Turpmāk tekstā – Dati).
3. Datu apstrādes nolūks
MMA apstrādā datus šādiem nolūkiem:
 Līgumu sagatavošanai un noslēgšanai;
 Statistikai;
 Klientu aptauju veikšanai;
 Ierosinājumu un sūdzību gadījumos;
 Informēšanai par paredzamajiem pasākumiem (reklāma);
 Identificēšanai personas noziedzīga nodarījuma gadījumos;
 Tiesību aktos noteikto uzdevumu izpildīšanai.

4. Datu apstrādes tiesiskais pamats
a)
b)
c)
d)

Līguma noslēgšanai un izpildei;
Tiesību aktos noteiktā uzdevuma izpildei;
Saskaņā ar apmeklētāja piekrišanu;
Likumīgās (leģitīmās) interesēs.

5. Datu atklāšana trešajām personām
a) MMA bez datu subjekta piekrišanas datus trešajām personām nenodos,
izņemot gadījumos, ja to prasa Latvijas Republikā spēkā esoši
normatīvie akti;
b) Gadījumos kad to paredz likums, MMA var nodot personas datus valsts
iestādēm, piemēram, policijai vai VID.
6. Bērnu personas dati
Bērnu dati, kuri ir iegūti MMA muzejos, tiks izmantoti izvietošanai internetā vai
publicitātei tikai tādos gadījumos, ja būs rakstiska vecāku piekrišana vai ja
pavadošais pedagogs sniegs informāciju, ka mācību iestāde šādu piekrišanu ir
saņēmusi.
7. Videonovērošana
MMA muzejos tiek veikta videonovērošana ar tiesisko nolūku novērst
noziedzīgus nodarījumus un rūpēties par darbinieku drošību, pamatojoties uz
MMA iekšējiem datu apstrādes aizsardzības noteikumiem, kuros norādīta
informācija par videonovērošanas veikšanas veidu, termiņiem un citām
tehniskā nodrošinājuma specifikācijām. Videonovērošanas ieraksti var tikt
nodoti valsts iestādēm likumā noteiktā kārtība.
8. Personas datu glabāšanas ilgums
Dati tiks uzglabāti līguma darbības laikā, kā arī normatīvajos aktos noteikto termiņu.
Dati, kuri netiek izmantoti līgumos, tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr nepieciešami darba
uzdevumu izpildei vai kamēr datu subjekts atsauc savu piekrišanu datu apstrādei
likumā noteiktā veidā.
9. Personas datu aizsardzība
Dati, kuri tiek ierakstīti līgumos, glabājas muzeja apmeklētājiem nepieejamās
telpās, informācija, kura tiek izmantota publicitātei vai darbam ar
apmeklētājiem, glabājas darbinieku datorsistēmās un nav pieejami publiski.
Pieeja datiem ir tikai personām, kurām šie dati ir nepieciešami darba
pienākumu izpildei. Personas dati netiks sūtīti ārpus Eiropas Savienības
valstīm un tehniskie resursi, kuros tiek uzglabāti šie dati, atrodas ES zonā.
10. Datu subjekta tiesības
Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt kādus ar sevi saistītus Datus MMA
apstrādā, tāpat pieprasīt labot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus,
aizliegt izmantot datus mērķiem, kas nav saistīti ar norādīto mērķi. Piekrišanas
atsaukums neietekmē tos Datus, kuri tika apstrādāti, kad datu subjekta
piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta to Datu
apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Piekrišanu
var atsaukt, nosūtot iesniegumu uz apvieniba@memorialiemuzeji.lv
11. Citi noteikumi
MMA ir tiesības papildināt un izmainīt privātuma politiku, aktuālā versija tiks izvietota
MMA mājaslapā.

