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Par izglītojamo datu apstrādi, attēlu izmantošanu
Lielvārdes novadaSportacentravajadzībām
1. Ņemot vērā, ka Lielvārdes novada Sporta centram (turpmāk – Sporta centrs) saskaņā ar ārējiem
normatīvajiem aktiem ir nepieciešams veikt izglītojamo datu apstrādi - reģistrāciju Valsts
Izglītības informatizācijas sistēmā, e-klasē, piesakot izglītojamo sacensībām, izdodot
rīkojumus, nodrošinot izglītojamā veselības pārbaudes, sagatavojot grāmatvedības
dokumentus, kā arī citas normatīvajos aktos noteiktās darbības, lūdzam Jūs ar parakstu
apliecināt savu piekrišanu Jūsu/ Jūsu pārstāvamā nepilngadīgā izglītojamā vārda, uzvārda,
personas koda, dzīvesvietas adreses (deklarētās un faktiskās), tālruņa Nr., e-pasta un māsas,
brāļa vārda, uzvārda izmantošanai noteiktajiem mērķiem.
2. Ņemot vērā, ka Sporta centram ir izveidota sava interneta vietne www.sportslielvarde.lv,
interneta portāla vietnē facebook.com lapa Lielvārdes novada Sporta centrs, kurās ir paredzēts
ievietot informāciju par Sporta centru, informāciju par izglītojamo sasniegumiem, tāpat
informāciju paredzēts ievietot Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv
un novada laikrakstā “Lielvārdes ziņas”, kā arī www.ogrenet.lv, www.o-sports.lv, tostarp
izglītojamo attēlus par iegūtām godalgotām vietām, lai tādejādi nodrošinātu Lielvārdes novada
Sporta centra nolikuma 11.3 punktā noteikto – “Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu..”,
kā arī motivētu jauniešus uz augstiem sasniegumiem sportā, nodrošinātu sabiedrības
informētību par Sporta centra un izglītojamo sasniegumiem lūdzam Jūs ar parakstu apliecināt
savu piekrišanu Jūsu/ Jūsu pārstāvamā nepilngadīgā izglītojamā vārda, uzvārda un attēla
izmantošanai noteiktajiem mērķiem.
Ar šo es ……………………………………. [vārds, uzvārds] piekrītu, ka Sporta centrs apstrādā
videoierakstus un/vai fotogrāfijas, kas uzņemtas/ierakstītas Sporta centra pasākumos:
1. Mācību gada atklāšanas pasākumā;
2. Latvijas čempionātos, starpnovadu turnīros un sacensībās apgūstamajā profesionālās
ievirzes izglītības programmā, kuros izglītojamais pārstāv Lielvārdes novada Sporta centru
vai Lielvārdes novadu;
3. Ziemassvētku pasākumā;
4. Sporta centra organizētajos turnīros apgūstamajā profesionālās ievirzes izglītības
programmā un turnīros, kuros piedalās izglītojamais atbilstoši interesēm;
5. Mācību gada noslēguma pasākumā;
6. Ar profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanu saistītos sporta pasākumos un
nometnēs.
NPK Apgalvojums
Piekrītu Nepiekrītu
1
Var izmantot fotogrāfiju drukātajās publikācijās un
prezentācijās, kuras Sporta centrs izmanto popularizēšanas
nolūkos.
2
Var izmantot videoierakstu un/vai fotogrāfiju Sporta centra
publicitātes pasākumos.
3
Var izmantot fotogrāfiju un videoierakstu Sporta centra

4

tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos, kā arī Lielvārdes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv un novada
laikrakstā “Lielvārdes ziņas”, kā arī www.ogrenet.lv,
www.o-sports.lv
Var izmantot manu/mana nepilngadīgā bērna vārdu kopā ar
fotogrāfiju/videoierakstu.

Sporta centrs informē, ka:
- video/foto attēli tiek uzglabāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ievērojot
visas izglītojamā tiesības un apstrādes principus;
- izglītojamais/ viņa pārstāvis jebkurā laikā var rakstiski lūgt Sporta centru pārtraukt lietot
savus attēlus, tādā gadījumā tos turpmāk neizmantos, bet tie var turpināties publikācijās,
kas jau nonākušas apritē;
- ja izglītojamais neturpina/pabeidz mācību treniņu procesu Sporta centrā un vēlas izdzēst
visas fotogrāfijas/video ierakstus, tad par to ir jāinformē Sporta centrs rakstiskā veidā.

Sporta centra direktors

A. Puķītis

Piekrītu:
Izglītojamā vārds, uzvārds
(pilngadīgam izglītojamajam arī
izglītojamā paraksts)

Izglītojamā pārstāvju vārds uzvārds, paraksts, datums:

Māte
Tēvs

