RTU JD atbilde par personu datu (personas koda un dzīvesvietas adreses)
izmantošanu Autora(u) vienošanos saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības
likuma prasībām
Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk - Likums) izpratnē informācija, kuru pieprasa
RTU ir uzskatāma par personas datiem. Personas datu apstrādi ir jāveic ievērojot Likuma prasības,
tajā skaitā datu apstrādei ir jābūt tiesiskajam pamatam un mērķim.
Šajā gadījumā ir jāievēro Likuma 7. panta 2. punktu, kas nosaka, ka personas datu apstrāde ir atļauta
tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām [..].
Šajā gadījumā RTU zinātniskajā žurnālā ievieto autora darbu, noslēdzot ar autoru līgumu (līgums
var būt gan rakstisks gan mutisks). Ievietojot darbu žurnālā, RTU uzņemas atbildību par to, ka
zinātniskais raksts nav plaģiāts. Ņemot vērā minēto, RTU lūdz autoru iesniegt apliecinājumu, ka
darbs nav plaģiāts. Vienlaikus RTU noslēdz ar autoru vienošanos (līgumu) par mantisko tiesību
nodošanu RTU. Dokumentos ir paredzēts, ka fiziskā persona norāda savu personas kodu un deklarēto
dzīvesvietas adresi.
Likuma 10. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pārzinis (šajā gadījumā RTU) nodrošina
personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.
Atbilstoši Likuma 13.1 panta 2. punktam personas identifikācijas koda apstrāde pieļaujama, ja
identifikācijas kodu apstrāde izriet no personas datu apstrādes mērķa. Līdz ar to, ņemot vērā Likumā
noteikto, pirms autoru datu apstrādes ir jāizvērtē, vai pastāv tiesisks mērķis personas datu apstrādei
un vai šo mērķi var sasniegt neprasot personas datus.
RTU norāda, ka autoru personas kods ir nepieciešams autoru identifikācijai. Papildus autoriem tiek
lūgts norādīt arī deklarēto dzīvesvietas adresi.
Apliecinājums un vienošanās par mantisko tiesību nodošanu RTU ir uzskatāmi par civiltiesiska
rakstura dokumentiem, par kuru saturu ir iespējami strīdi vai domstarpības, un gadījumā, ja tie nebūs
atrisināmi pārrunu ceļā, RTU ir tiesīga vērsties tiesā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 26. panta pirmo
daļu prasību pret fizisko personu ceļ tiesā pēc tās deklarētās dzīvesvietas. Minētā likuma 128. panta
otrās daļas 11. punktu prasības pieteikumā ir prasītājam ir jānorāda prasītāja vārds, uzvārds, personas
kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — dzīvesvieta [..].
Līdz ar to, autora personas kods un deklarētā dzīvesvietas adrese RTU ir nepieciešama, lai autors
tiktu identificēts un RTU varētu īstenot savas likumā noteiktās tiesības.
RTU uzskata, ka nelūdzot autoru norādīt personas kodu un deklarēto dzīvesvietas adresei, nebūs
iespējams sasniegt mērķi, t.i., identificēt personu, ar kuru RTU tai ir noslēgts līgums par autora darba
ievietošanu žurnālā. Tādēļ RTU uzskata, ka šo datu pieprasīšana ir atbilstoša Likuma 10. panta pirmās
daļas 2. punktam.
Vienlaikus, atbildot uz autora bažām par personas datu aizsardzības nodrošināšanu, RTU atzīmē,
ka saskaņā ar Likumu, RTU kā pārzinim ir jānodrošina datu godprātīga un likumīga datu apstrāde,
turklāt RTU ir tiesīga šos datus izmantot tikai paredzētajam mērķim, līdz ar nav pamata uzskatīt, ka
RTU nenodrošinās autoru datu aizsardzību atbilstoši Likuma prasībām.

