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Privātuma politika 

 

Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz ne tikai noteiktu prasību ievērošanu, bet arī 

prasību organizācijām pierādīt un parādīt, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības tiek 

konsekventi ievērotas, t.i., tiek nodrošināts pārskatatbildības princips.  

Līdz ar to Nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” (turpmāk – 

Nodibinājums, mēs, mūs vai mūsu) iepazīstina Jūs ar mūsu personas datu apstrādes vadlīnijām jeb 

Privātuma politiku un sniedz informāciju kādus studentu, stipendiju/balvu saņēmēju, brīvprātīgo, 

mecenātu, ziedotāju, sadarbības partneru un praktikantu personas datus, cik ilgi un kāpēc 

apstrādājam, kā arī kurām personām Nodibinājums nodod Jūsu personas datus. 

 

1. Pārzinis jeb kurš ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi 

 

Nodibinājums ir Jūsu personas datu pārzinis, tas ir, persona, kura nosaka kādus personas 

datus, kāpēc (personas datu apstrādes mērķus), kā arī kādā veidā apstrādās. Ja Jums rodas jautājumi 

saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, vai arī šajā Privātuma politikā norādīto, aicinām Jūs rakstīt 

uz e-pastu: fonds@rtu.lv 

Par personas datu apstrādi atbild Nodibinājuma izpilddirektors, e-pasts: fonds@rtu.lv, 

tālrunis: +371 67089429 

 

2. Personas datu apstrāde jeb ko mēs darām ar Jūsu personas datiem. 

 

Jūsu personas datus mēs apstrādājam godprātīgu un likumīgi, ievērojot prasības, ko nosaka 

gan Latvijas, gan Eiropas Savienības tiesību akti. Jūsu personas datus mēs apstrādāsim tikai tad, 

ja Jūs piekritīsiet, ka mēs apstrādājam datus, piem., informācijas sūtīšanai par to, kas notiek pie 

mums, ja slēgsim līgumu, vai to paredzēs normatīvie akti, vai tas būs nepieciešams mūsu leģitīmo 

interešu nodrošināšanai. 

Mēs Jūsu personas datus iegūstam vairākos veidos, piem., elektroniski, mutiski, klātienē, 

pa pastu. Personas datu iegūšanas veids ir atkarīgs no mērķa, ko vēlaties sasniegt, noslēgt līgumu, 

pieteikties stipendijai, ziedot, saņemt informāciju. 

 

Tā kā mēs godprātīgi un likumīgi apstrādājam Jūsu personas datus, mēs informējam Jūs 

par Jūsu personas datu apstrādi.  

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem: 

 

2.1. Sadarbības partneru un ziedotāju piesaistīšana, kā arī līguma noslēgšana ar 

sadarbības partneriem un ziedotājiem.  

 

Jūsu personas datus mēs iegūstam tieši no Jums, jo tie ir nepieciešami līguma noslēgšanai 

un līguma izpildei. Nepieciešamības gadījumā mēs Jūsu personas datus nodosim valsts iestādēm, 

kuras kontrolē mūsu darbību, gan finanses, lai tās pārliecinātos, kā mēs rīkojamies ar ziedojumiem. 

Šī mērķa sasniegšanai Jūs mums sniedzat un mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, 

kontaktinformāciju (e-pasta adrese, adrese) un norēķinu rekvizītus. 
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Jūsu personas datus mēs glabājam 10 gadus, kopš saistību pārtraukšanas ar Jums, savukārt 

ikdienas atskaites par maksājumiem 10 gadus no saņemšanas brīža. 

 

Jūsu personas datus mēs nododam mūsu darbiniekiem savu pienākumu pildīšanai un 

sadarbības partnerim, kas nodrošina elektronisko norēķinu apkalpošanu, lai varētu pieņemt Jūsu 

maksājumus. Nepieciešamības gadījumā Jūsu personas dati var tikt nodoti valsts institūcijām, kas 

kontrolē finanšu jomu. 

 

2.2. Stipendiju un balvu konkursu organizēšana, administrēšana un īstenošana. 

 

Savus personas datus Jūs sniedzat mums personīgi, aizpildot pieteikumu elektroniski, kurā 

norādāt vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai e-pasta adresi) informāciju par 

savām studijām (izglītības iestāde, fakultāte, studiju programma, studiju līmenis, kurss, plānotais 

absolvēšanas laiks), kā arī pievienojat CV un motivācijas vēstuli.  

 

Jūsu iesniegtos personas datus mēs apstrādājam, lai nodrošinātu stipendiju un balvu 

konkursu dokumentāciju, apkopotu iesniegtos pieteikumus, atlasītu pretendentus, izvērtētu 

pretendentus un paziņotu rezultātus. 

 

Jūsu personas datus mēs glabājam līdz attiecīgā stipendiju/balvu konkursa izvērtēšanas 

procesa beigām, tas ir, līdz 3 mēnešiem. 

Jūsu personas datus mēs nododam mūsu un sadarbības partneriem, kas nodrošina šī 

pakalpojuma sniegšanas atbalsta funkcijas. 

 

2.3. Prakses līguma slēgšana, izpilde un administrēšana ar Stipendijas konkursa 

uzvarētāju. 

   

Lai noslēgtu ar Jums īgumu, mums ir nepieciešams no Jums iegūt Jūsu vārdu, uzvārdu, 

personas kodu, kontaktinformāciju (e-pasta adrese, adrese), norēķinu rekvizītus, studiju 

informāciju un ar prakses norisi saistīto informāciju. 

 

Lai nodrošinātu praksi, kā arī informētu iesaistītās puses par to, ka mēs Jums palīdzam 

nodrošināt prakses vietu, Jūsu personas datus mēs nododam mūsu darbiniekiem pienākumu 

pildīšanai, sadarbības partneriem, kas nodrošina Nodibinājuma atbalsta funkcijas, Prakses vietas 

uzņēmumam un Rīgas Tehniskajai universitātei. 

 

Prakses līgumi glabājas, kamēr līgums ir spēkā un 10 gadus pēc saistību pārtraukšanas. 

 

2.4.  Prakses stipendijas un/vai  balvas izmaksāšana. 

 

Lai izmaksātu Jums stipendiju un/vai naudas balvu, ko Jūs esat ieguvis konkursa rezultātā, 

mums ir nepieciešams zināt Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju (e-pasta 

adrese, adrese), norēķinu rekvizītus,  informāciju par prakses norisi. 
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Saņemtos personas datus par Jums mēs nododam mūsu darbiniekiem amata pienākumu 

veikšanai, sadarbības partneriem, kas nodrošina grāmatvedības un finanšu pakalpojumus, kā arī 

informācijas sistēmu un tehnoloģiju uzturēšanu, Valsts ieņēmumu dienestam vai citām valsts un 

pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas 

pieprasījuma. 

 

Jūsu personas datus, kas ir nepieciešami līdz attiecīgā prakses līguma vai stipendiju/balvu 

izmaksas sagatavošanai  līdz vienam mēnesim, bet maksājuma uzdevumos glabājam 10 gadus. 

 

2.5. Līguma slēgšana ar autoru un brīvprātīgo, noslēgtā līguma izpilde un 

administrēšana. 

 

Lai noslēgtu ar Jums līgumu, mums ir nepieciešams no Jums iegūt Jūsu vārdu, uzvārdu, 

personas kodu, kontaktinformāciju (e-pasta adrese, adrese), norēķinu rekvizītus, ar līguma izpildi 

saistīto informāciju. 

 

Jūsu personas datus mēs nododam mūsu darbiniekiem, sadarbības partneriem, kas 

nodrošina grāmatvedības un finanšu pakalpojumus, kā arī informācijas sistēmu un tehnoloģiju 

uzturēšanu, Valsts ieņēmumu dienestam. 

 

Līgumi glabājas, kamēr līgums ir spēkā un 10 gadus pēc saistību pārtraukšanas. 

 

2.6. Dokumentu pārvaldības (lietvedības) nodrošināšana. 

 

Ja Jūs mums iesniedzat dokumentu, tad Jūs sniedzat mums savus personas datus kā vārds, 

uzvārds, adrese un cita informācija, kas  norādīta iesniegtajā dokumentā. 

 

Lai izpildītu Jūsu dokumentā norādīto, mēs dokumentu varam nodot korespondences 

adresātam, sadarbības partnerim vai trešajai personai, ja tas izriet no dokumenta satura, kā arī 

elektroniska paraksta nodrošinātājam vai pasta pakalpojuma sniedzējam. 

 

Iesniegtos dokumentus un nosūtītos dokumentus glabāsim 5 gadus. 

 

2.7.  Grāmatvedības nodrošināšana. 

  

Lai nodrošinātu Jums mūsu maksājumu saņemšanu, kā arī mūsu budžeta caurspīdīgumu, 

līguma noslēgšanas brīdī mēs apstrādājam no Jums iegūto informāciju -  Jūsu vārdu, uzvārdu, 

personas kodu, kontaktinformāciju (e-pasta adresi, adresi), norēķinu informāciju, kā arī 

informāciju par līguma izpildi (aprēķināto un izmaksājamo atlīdzību). 

 

Jūsu personas datus nododam kredītiestādei, Valsts ieņēmumu dienestam, sadarbības 

partneriem, kas nodrošina grāmatvedības un finanšu pakalpojumus, kā arī informācijas sistēmu un 

tehnoloģiju uzturēšanu. 
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Grāmatvedības dokumentus glabājam 10 gadus. 

 

2.8. Mārketinga mērķim. 

 

Lai sniegtu informāciju par mums, mūsu darbību un rezultātiem, par Jums un Jūsu 

izmantotajām iespējām un izaugsmi, mēs apstrādājam informāciju par Jums - vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis), informācija par profesionālo darbību (studiju vieta un 

fakultāte, prakses vieta, norise), attēls. Informāciju mēs iegūstam no Jums, atbilstoši Jūsu 

piekrišanai. 

 

Informāciju mēs nododam mūsu darbiniekiem savu pienākumu veikšanai un sadarbības 

partneriem, kas nodrošina Nodibinājuma atbalsta funkcijas. 

Informāciju glabājam tik ilgi, kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu. 

 

2.9. Personas datu apstrāde sīkdatnēs. 

 

Ja Jūs apmeklējat mūsu interneta lapu https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds, tad mēs 

izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu 

funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par 

izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām 

vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt. 

Šajā lapā mēs nevācam nekādus Jūsu personas datus, neskaitot to informāciju, kuru Jūs 

brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet 

šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un mēs to izmantosim tikai tiem mērķiem, kādiem 

Jūs šo informāciju sniedzāt. 

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, ieraksta mūsu Interneta 

pakalpojumu sniedzējs, statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota 

Web lapu lietotāju identifikācijai. 

 

3. Datu drošība  

  

Lai Jūsu personas datus apstrādātu personas, kurām ir tiesības to darīt, mēs iedalām 

piekļuves tiesības, atbilstoši darba pienākumu veikšanai un uzraugām, lai Jūsu personas dati ir 

aizsargāti. 

Mūsu darbinieki ir informēti par personas datu apstrādes prasībām. Darbiniekiem ir 

aizliegts izpaust personas datus, ko viņi ieguvuši, veicot savus darba pienākumus arī pēc darba 

tiesisko attiecību izbeigšanās, izņemot, ja tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai un to 

paredz normatīvie akti. Darbinieki Jūsu personas datus apstrādā tikai šajā Privātuma politikā 

norādītajiem mērķiem.  

Ja ir aizdomas, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, lūdzam ziņot uz e-pasta 

adresi: fonds@rtu.lv  
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4. Jūsu tiesības jeb kas jādara, lai pārliecinātos par savu datu aizsardzību 

 

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot, atjaunināt, mainīt vai dzēst, iebilst 

pret datu apstrādi, ierobežot personas datu apstrādi vai arī tiesības uz datu pārnesamību. 

Tiesības, ko varat īstenot attiecībā uz katru no mērķiem, atšķiras. Lai sniegtu informāciju 

tieši par Jūsu personas datu apstrādi, Jums mums ir jāraksta iesniegums uz e-pasta adresi 

fonds@rtu.lv vai jāiesniedz mums personīgi vai sūtiet pa pastu, adrese: Kaļķu iela 1–418 Latvija, 

Rīga, LV-1658. 

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs nelikumīgi apstrādājam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības 

vērsties Datu valsts inspekcijā. 

 

5. Izmaiņas 

 

Mēs precizēsim Privātuma politiku, ja mainīsies personas datu apstrāde vai normatīvie akti 

paredzēs citas prasības. 

Izmaiņas Privātuma politika Jums būs pieejamas mūsu interneta lapā 

https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds 

 

 

 

 

mailto:fonds@rtu.lv
http://www.fonds.rtu.lv/
https://www.rtu.lv/lv/attistibasfonds

