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APSTIPRINĀTS  

ar MFD Veselības grupas (SIA “Dziedniecība”) 

01.06.2022. Rīkojumu Nr. 08/05  

“Par personas datu apstrādes sistēmas izveidi” 

 

  

PRIVĀTUMA ATRUNA 

PERSONAS DATU APSTRĀDEI VIDEONOVĒROŠANAS IETVAROS 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dziedniecība”, vienotais reģistrācijas numurs: 

40003074548, juridiskā adrese: Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67255823, e-pasta 

adrese: info@mfd.lv (turpmāk – MFD), lai nodrošinātu pacientu, darbinieku, sadarbības 

partneru, apmeklētāju drošību un īpašuma aizsardzību, veic nepārtrauktu videonovērošanu tās 

telpās un, pēc vajadzības, pa ēku perimetru. 

Mums ir svarīgi informēt Jūs par veikto videonovērošanu, tādā veidā nodrošinot šī procesa 

caurskatāmību un pārredzamību. Videonovērošanas veikšanas ietvaros mēs apņemamies 

aizsargāt Jūsu personas datus. 

Šī privātuma atruna attiecas uz mūsu veikto videonovērošanu tālāk norādītajos objektos. 

Videonovērošanas veikšana Regulas izpratnē ir personas datu apstrāde, un, izpildot Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(turpmāk – Regula) 13. panta  prasības, ar šo atrunu datu subjektiem (indivīdiem, attiecībā uz 

kuriem videonovērošana tiek veikta) tiek sniegta informācija par videonovērošanu un tās 

ietvaros veikto personas datu apstrādi. 

1. Personas datu apstrādes pārzinis 

Videonovērošanas personas datu apstrādes pārzinis ir:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dziedniecība”,  

vienotās reģistrācijas numurs: 40003074548 

Juridiskā adrese: Rušonu iela 15, Rīga, LV - 1057 

Tālrunis: +371 67255823.  

Elektroniskā pasta adrese saziņai personas datu apstrādes jautājumos: das@mfd.lv. 

2. Objekti, kuros tiek veikta videonovērošana 

Skatīt pielikumu Nr. 1 
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3. Videonovērošanas mērķi 

MFD veic videonovērošanu šādiem mērķiem: 

• lai novērstu sabiedrības drošības apdraudējuma riska iestāšanos; 

• lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un 

nodrošinātu drošības un drošuma prasību ievērošanu MFD telpās un ap ēku perimetru; 

• lai nodrošinātu pacientu, apmeklētāju un darbinieku vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā 

dzīvības un veselības, aizsardzību; 

• lai nodrošinātu tiesisko interešu aizsardzību. 

4. Pamatojums personas datu apstrādei videonovērošanas ietvaros 

 

• likumīgo (leģitīmo) interešu īstenošana attiecībā uz personu drošību, īpašuma 

aizsardzību, piekļuves telpām, teritorijai, infrastruktūrai, kontroli, ar to saistītu 

noziedzīgu nodarījumu preventīvu novēršanu un atklāšanu; 

• likumīgo (leģitīmo) interešu īstenošana attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu 

tiesvedības ietvaros; 

• datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālu interešu aizsardzības nodrošināšana. 

5. Personas dati un to apstrāde, personas datu kategorijas 

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku 

personu (datu subjektu, dzīvu personu, indivīdu). Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas 

tiek veikta ar personas datiem. 

Videonovērošanas veikšana ir personas datu apstrāde.  

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: personas attēls 

(izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas 

attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas). 

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personas, kas nokļūst videonovērošanas 

kameru uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, sadarbības partneri u.tml.). 

Objektos ir izvietotas videonovērošanas kameras, kuras veic attēla ierakstu. Skaņas ieraksts 

netiek veikts.  

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas 

zonas. 

 

6. Iespējamie personas datu saņēmēji 

Mēs nenodosim videonovērošanas rezultātā iegūtos personas datus bez tiesiskā pamata trešajām 

personām, taču dati var tikt nodoti: 

• tiesību aktos noteiktos gadījumos pieprasījumu izpildei kompetentām valsts 

institūcijām - tiesai, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, operatīvās darbības 
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subjektiem un citām tiesību aktos norādītajām personām, kurām ir tiesības šādu 

informāciju pieprasīt un saņemt;  

• tiesību aktos noteiktos gadījumos mūsu likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzībai 

valsts/tiesībaizsardzības iestādēm, izmeklēšanas iestādēm, tiesām; 

• MFD darbiniekiem, kuru amata pienākumos ietilpst videonovērošanas nodrošināšana; 

• IT sistēmu uzturētājiem (Apstrādātājs); 

• Apsardzes pakalpojumu sniedzējiem (Apstrādātājs). 

 

Jūsu personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības zonas. 

 

7. Datu glabāšanas ilgums 

Videoieraksti tiek glabāti līdz 90 (deviņdesmit) dienām.  

Pēc glabāšanas termiņa iestāšanās videoieraksti tiek dzēsti. 

Iepriekš noteiktais termiņš var tikt pagarināts konkrētos izņēmuma gadījumos, ja ieraksta 

saglabāšana ir nepieciešama likumīga nolūka sasniegšanai, piemēram, ierakstā ir redzams 

pārkāpums vai iespējams pārkāpums un ieraksts ir nepieciešams situācijas atrisināšanai, 

izmeklēšanas pabeigšanai, interešu aizsardzībai, vēršoties tiesā vai tiesībaizsardzības iestādēs. 

8. Datu apstrādes organizācija un aizsardzība 

Lai aizsargātu Jūsu personas datus un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus 

un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības 

sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam mūsu personālam un pakalpojumu 

sniedzējiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kas izriet no to darba 

vai sadarbības līguma. 

Mēs veicam regulāras mūsu darbinieku apmācības Jūsu datu aizsardzības, drošības un 

konfidencialitātes nodrošināšanai. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem un 

videonovērošanas sistēmai, ir apmācīti ar to rīkoties saskaņā ar mūsu iekšējo normatīvo 

regulējumu videonovērošanas jomā. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu 

pieņemšana netiek veikta. 

Mēs esam izvietojuši informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas prasībām. Videonovērošanas kameras ir izvietotas tā, lai to 

novērošanas laukums būtu tik liels, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam. 

MFD videonovērošana netiek veikta telpās, kur personas sagaida īpaši augstu privātuma 

aizsardzību (piemēram, labierīcībās, procedūru telpās, ģērbtuvēs un citās telpās ar paaugstinātu 

privātumu). 

9. Jūsu tiesības 

• Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to dzēšanu (vēršam 

uzmanību, ka videonovērošanas ierakstus nav iespējams labot, vai papildināt, jo pretējā 

gadījumā tas var tikt uzskatīts par datu sagrozīšanu). 
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• MFD ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja mēs negūstam pietiekami 

pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un personas 

atpazīstamību videomateriālā. 

• MFD nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem un personu iebildumu gadījumā veiks pasākumus, lai iebildumus atrisinātu. Lai 

pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs 

vispirms sazināties ar mums:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dziedniecība”,  

vienotās reģistrācijas numurs: 40003074548 

Juridiskā adrese: Rušonu iela 15, Rīga, LV - 1057 

Tālrunis: +371 67255823.  

Elektroniskā pasta adrese saziņai personas datu apstrādes jautājumos: das@mfd.lv . 

• Gadījumā, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību 

Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: pasts@dvi.gov.lv; 

tālrunis: +371 67223131). 
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