PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī privātuma politika nosaka, kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OGRES RAJONA SLIMNĪCA”,
reģistrācijas nr. 40003222317, Slimnīcas iela 2, Ogre, e-pasts info@ogresslimnica.lv, tel. +371
65046161 (turpmāk – Slimnīca) kā pārzinis apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta
tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmākRegula).
Aicinām rūpīgi iepazīties ar šo privātuma politiku, jo tā satur svarīgu informāciju, kura mums jums ir
jāsniedz, apstrādājot jūsu personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz jums kā
fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, veselības informācija, u.c.
Mēs apstrādājam jūsu datus, lai veiktu jūsu reģistrāciju Slimnīcas pakalpojumiem, sniegtu jums
nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus, sociālās aprūpes pakalpojumus, lai izpildītu no
minētajiem pakalpojumiem izrietošās saistības un uz tiem attiecināmo normatīvo aktu prasības,
korespondencei, atsevišķi dati var tikt apstrādāti īpašuma drošības nodrošināšanai un personu svarīgu
interešu, tostarp, dzīvības un veselības, aizsardzībai. Jūsu dati papildus var tikt apstrādāti arī, lai celtu,
īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, kas var izrietēt no datu apstrādes noteiktam nolūkam.
Gadījumā, ja jūsu dati tiks apstrādāti tādiem mērķiem, kas nav norādīti šajā privātuma politikā,
Slimnīca par konkrētajam mērķim apstrādājamiem datiem un apstrādes nosacījumiem katrā gadījumā
jūs informēs atsevišķi.

Personas datu apstrāde veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai

Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs apstrādājam
Lai varētu sniegt jums veselības aprūpes pakalpojumus, veikt ar tiem saistīto dokumentu noformēšanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, administrētu maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem, mēs
apstrādājam šādus jūsu personas datus:
jūsu kā pacienta identifikācijas datus – vārds, uzvārds, personas kods;
jūsu kontaktinformāciju – e-pasta adrese, telefons, adrese, jūsu tuvinieku dati;
jūsu veselības datus – ziņas par veselības stāvokli, diagnožu, manipulāciju dati u.c.;
maksājumu informāciju – ziņas par jums sniegto veselības pakalpojumu norēķiniem.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Datu apstrādes tiesiskais pamats ir jums nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma līguma izpilde,
kā arī normatīvo aktu prasību izpilde attiecībā uz medicīnisko dokumentu kārtošanu un informācijas
apriti. Noteiktos gadījumos apstrādes tiesiskais pamats var būt arī Slimnīcas tiesiskās intereses,
piemēram, tiesības veikt piedziņas darbības, lai saņemtu maksu par saņemtajiem pakalpojumiem.
Datu uzglabāšanas laiks
Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai pilnībā izpildītu noslēgtā līguma saistības, ar
to saistīto normatīvo aktu prasības, un kamēr saskaņā ar likumu varētu tikt celtas prasības saistībā ar
līguma izpildi un to saistīto datu apstrādi. Konkrēti personas dati tiek glabāti atbilstoši glabāšanas

termiņiem, kas noteikti tiesību aktos, tostarp, MK 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265
“Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”.
Datu nodošana
Mēs varam izpaust jūsu datus



Pacientu tiesību likumā noteiktajām institūcijām un personām likumā noteiktos gadījumos un
citos gadījumos, ja to nosaka likums;
tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai
aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām, ārpustiesas parādu
piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī zvērinātu advokātu birojam, kas sniedz mums
juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība
Jūsu datus nav paredzēts nodot uz trešajām valstīm, tie tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas
Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir
pieejami, lai nodrošinātos pret personas datu apdraudējumu. Kad vien iespējams, jebkuri
identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.
Slimnīca regulāri pārskata un, ja nepieciešams, uzlabo ieviestos personas datu aizsardzības
pasākumus, lai pasargātu jūsu datus no neatļautas piekļuves, nozaudēšanas, izpaušanas un citiem
apdraudējumiem.
Lai nodrošinātu jūsu datu apstrādes drošību un atbilstību normatīvo aktu prasībām Slimnīca ir iecēlusi
arī datu aizsardzības speciālistu; datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
info@ogresslimnica.lv, tel. +371 65046161
Jūsu kā datu subjekta tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, tās izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko
pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs
labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš
jūs mums tos nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr
tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos
datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Jūs varat
pieprasīt, lai Regulā noteiktos gadījumos mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus,
vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem.
Datu pārnesamība
Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un prasīt, lai,
mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.
Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana
Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu
var tikt nosūtīti mums uz adresi: Slimnīcas iela 2, Ogre, Latvija, vai e-pastu info@ogresslimnica.lv. Mēs
tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā normatīvajos aktos noteiktajos

termiņos informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību
pagarināt termiņu.
Tiesības iesniegt sūdzības
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot
izskatīt gadījumu, iesniedzot to rakstveidā Slimnīcas iela 2, Ogre, Latvija, vai izmantojot e-pastu
info@ogresslimnica.lv.
Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji
tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku
informāciju var atrast mājaslapā www.dvi.gov.lv.

Personas datu apstrāde pacientu reģistrācijai
Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs apstrādājam
Lai izpildītu jūsu pieprasījumu veikt reģistrāciju pie noteiktiem speciālistiem un noteiktiem
pakalpojumiem, kā arī reģistrētu jūs kā Slimnīcas pacientu, mēs apstrādājam šādus jūsu personas
datus:
vārds, uzvārds, personas kods – lai jūs identificētu un tieši jūs reģistrētu nepieciešamajam
pakalpojumam;
adrese, e-pasta adrese, telefona nr. – lai sazinātos ar jums jautājumos, kas saistīti ar jums
nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu, tai skaitā nepieciešamību veikt izmaiņas reģistrācijā;
informāciju par nepieciešamo manipulāciju, diagnozi, tostarp speciālista nosūtījumu un citu
informāciju – lai veiktu reģistrāciju atbilstošajam pakalpojumam;
informāciju par maznodrošinātā vai trūcīgā statusu - lai administrētu maksājumus par attiecīgo
pakalpojumu.
Ja minēto informāciju mums nesniedzat, mēs nevaram apstrādāt un izpildīt jūsu pieprasījumu reģistrēt
jūs noteiktiem pakalpojumiem.
Kvalitātes kontroles nolūkā telefona saruna ar Slimnīcas reģistratūru tiek ierakstīta. Respektējot jūsu
privātumu, pirms sarunas jūs tiekat informēti par ieraksta veikšanu.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Augstāk norādīto datu apstrāde ir neieciešama, lai pēc jūsu pieprasījuma veiktu darbības jums
nepieciešamo pakalpojumu reģistrācijai, kā arī lai veiktu normatīvo aktu prasību izpildi, kas noteiktas
medicīnisko dokumentu kārtošanai. Reģistratūras sarunu ieraksti tiek veikti, lai nodrošinātu Slimnīcas
tiesiskas intereses strīdus gadījumos veikt pakalpojuma izpildes pārbaudi un nodrošinātos ar
pierādījumiem pret pretenzijām par Slimnīcas reģistratūras pakalpojumu izpildes kvalitāti.
Datu uzglabāšanas laiks
Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu jūsu pieprasīto pakalpojumu un
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas noteiktas medicīnisko dokumentu kārtošanai.
Konkrēti personas dati tiek glabāti atbilstoši glabāšanas termiņiem, kas noteikti tiesību aktos, tostarp
MK 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”.
Reģistratūras sarunu ieraksti tiks glabāti sešus mēnešus, taču pret Slimnīcu izteiktu pretenziju vai

strīda gadījumā, uz konkrēto situāciju attiecināmais ieraksts var tikt uzglabāts, tik ilgi, kamēr tas būs
nepieciešams attiecīgu lietu izskatīšanai.

Datu nodošana
Mēs varam izpaust jūsu datus



Pacientu tiesību likumā noteiktajām institūcijām un personām likumā noteiktos gadījumos un
citos gadījumos, ja to nosaka likums;
tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai
aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām, kā arī zvērinātu advokātu
birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība
Jūsu datus nav paredzēts nodot uz trešajām valstīm, tie tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas
Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir
pieejami, lai nodrošinātos pret personas datu apdraudējumu. Kad vien iespējams, jebkuri
identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.
Slimnīca regulāri pārskata un, ja nepieciešams, uzlabo ieviestos personas datu aizsardzības
pasākumus, lai pasargātu jūsu datus no neatļautas piekļuves, nozaudēšanas, izpaušanas un citiem
apdraudējumiem.
Lai nodrošinātu jūsu datu apstrādes drošību un atbilstību normatīvo aktu prasībām Slimnīca ir iecēlusi
arī datu aizsardzības speciālistu; datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
info@ogresslimnica.lv, tel. +371 65046161

Jūsu kā datu subjekta tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, tās izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko
pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs
labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš
jūs mums tos nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr
tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos
datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Jūs varat
pieprasīt, lai Regulā noteiktos gadījumos mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus,
vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem.
Datu pārnesamība
Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis, un prasīt, lai,
mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.
Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana
Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu
var tikt nosūtīti mums uz adresi: Slimnīcas iela 2, Ogre, Latvija, vai e-pastu info@ogresslimnica.lv. Mēs
tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā normatīvajos aktos noteiktajos

termiņos informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību
pagarināt termiņu.
Tiesības iesniegt sūdzības
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot
izskatīt gadījumu, iesniedzot to rakstveidā Slimnīcas iela 2, Ogre, Latvija, vai izmantojot e-pastu
info@ogresslimnica.lv.
Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji
tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku
informāciju var atrast mājaslapā www.dvi.gov.lv.

Personas datu apstrāde sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai

Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs apstrādājam
Lai noslēgtu un izpildītu līgumu par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu un veiktu ar tiem saistīto
dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, administrētu maksājumus par
sniegtajiem pakalpojumiem, mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus:
jūsu identifikācijas datus – vārds, uzvārds, personas kods;
jūsu kontaktinformāciju – e-pasta adrese, telefons, adrese, jūsu tuvinieku dati;
informāciju par jūsu veselības stāvokli;
informāciju par maznodrošinātā vai trūcīgā statusu;
līgumu izpildes informāciju – ziņas par jums sniegtiem pakalpojumiem un tā norēķiniem.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Datu apstrādes tiesiskais pamats ir sociālās aprūpes pakalpojuma līguma noslēgšana un izpilde.
Noteiktos gadījumos apstrādes tiesiskais pamats var būt arī Slimnīcas tiesiskās intereses, piemēram,
tiesības veikt piedziņas darbības, lai saņemtu maksu par saņemtajiem pakalpojumiem.
Datu uzglabāšanas laiks
Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai pilnībā izpildītu noslēgtā līguma saistības, un
kamēr saskaņā ar likumu varētu tikt celtas prasības saistībā ar līguma izpildi un to saistīto datu
apstrādi.
Datu nodošana
Mēs varam izpaust jūsu datus



lai izpildītu līgumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības, klienta dati var tikt nodoti
sociālajiem dienestiem, klienta tuviniekiem;
tiesību aizsardzības iestādēm un citām valsts vai pašvaldību institūcijām tiesību aktos
noteiktajos gadījumos;



tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai
aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām, ārpustiesas parādu
piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī zvērinātu advokātu birojam, kas sniedz mums
juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība
Jūsu datus nav paredzēts nodot uz trešajām valstīm, tie tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas
Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir
pieejami, lai nodrošinātos pret personas datu apdraudējumu. Kad vien iespējams, jebkuri
identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.
Slimnīca regulāri pārskata un, ja nepieciešams, uzlabo ieviestos personas datu aizsardzības
pasākumus, lai pasargātu jūsu datus no neatļautas piekļuves, nozaudēšanas, izpaušanas un citiem
apdraudējumiem.
Lai nodrošinātu jūsu datu apstrādes drošību un atbilstību normatīvo aktu prasībām Slimnīca ir iecēlusi
arī datu aizsardzības speciālistu; datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
info@ogresslimnica.lv, tel. +371 65046161
Jūsu kā datu subjekta tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, tās izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko
pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs
labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš
jūs mums tos nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr
tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos
datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Jūs varat
pieprasīt, lai Regulā noteiktos gadījumos mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus,
vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem.
Datu pārnesamība
Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis, un prasīt, lai,
mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.
Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana
Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu
var tikt nosūtīti mums uz adresi: Slimnīcas iela 2, Ogre, Latvija, vai e-pastu info@ogresslimnica.lv. Mēs
tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā normatīvajos aktos noteiktajos
termiņos informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību
pagarināt termiņu.
Tiesības iesniegt sūdzības
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot
izskatīt gadījumu, iesniedzot to rakstveidā Slimnīcas iela 2, Ogre, Latvija, vai izmantojot e-pastu
info@ogresslimnica.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji
tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku
informāciju var atrast mājaslapā www.dvi.gov.lv.

Personas datu apstrāde korespondencei
Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs apstrādājam
Gadījumos, kad vēršaties pie mums ar iesniegumiem, lai tos izskatītu un uz tiem atbildētu, mēs
apstrādājam jūsu personas datus – vārdu, uzvārdu, adresi, izmantotās komunikācijas veidu, e-pasta
adresi, pasta adresi, iesnieguma saņemšanas laiku un informāciju, kuru jūs esat mums norādījuši savā
iesniegumā vai kura mums jums ir jāsniedz, atbildot uz jūsu iesniegumu.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Datu apstrādes tiesiskais pamats ienākošās un izejošās korespondences apstrādāšanai un saglabāšanai
ir līguma saistību izpildes nodrošināšana, kā arī normatīvo aktu prasību izpilde, kas nosaka dokumentu
apriti, to saglabāšanu un arhivēšanu.
Datu uzglabāšanas laiks
Parasti korespondence tiek uzglabāta divus gadus, ja vien tiesību aktos attiecīgajam dokumenta
veidam nav noteikts cits termiņš. Korespondence, kas attiecas uz saistību izpildi, var tikt glabāta tik
ilgi, kamēr saskaņā ar likumu saistībā ar konkrēto saistību izpildi var tikt celtas prasības.
Datu nodošana
Mēs varam izpaust jūsu datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:



tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma;
tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot iesniegumus,
prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām, zvērinātam
advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības
gadījumos;

Datu drošība
Jūsu datus nav paredzēts nodot uz trešajām valstīm, tie tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas
Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir
pieejami, lai nodrošinātos pret personas datu apdraudējumu. Kad vien iespējams, jebkuri
identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.
Slimnīca regulāri pārskata un, ja nepieciešams, uzlabo ieviestos personas datu aizsardzības
pasākumus, lai pasargātu jūsu datus no neatļautas piekļuves, nozaudēšanas, izpaušanas un citiem
apdraudējumiem.
Lai nodrošinātu jūsu datu drošību, korespondencei tiek izmantoti tikai tādi līdzekļi, kas ļauj jūs
identificēt kā informācijas saņēmēju, kā, piemēram, ierakstīti pasta sūtījumi, elektroniskā pasta veidā,
izmantojot drošu elektronisko parakstu. Pārzinis, rūpējoties, par jūsu datu drošību, šaubu gadījumā

var pieprasīt no jums papildus informāciju vai rīcību, lai nodrošinātos, ka jums nododamo informāciju
nesaņems citas personas.
Lai nodrošinātu jūsu datu apstrādes drošību un atbilstību normatīvo aktu prasībām Slimnīca ir iecēlusi
arī datu aizsardzības speciālistu; datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
info@ogresslimnica.lv, tel. +371 65046161
Jūsu kā datu subjekta tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, tās izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko
pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs
labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš
jūs mums tos nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr
tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos
datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Jūs varat
pieprasīt, lai Regulā noteiktos gadījumos mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus,
vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem.
Datu pārnesamība
Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis, un prasīt, lai,
mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.
Tiesības iesniegt sūdzības
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot
izskatīt gadījumu, iesniedzot to rakstveidā Slimnīcas iela 2, Ogre, Latvija, vai izmantojot e-pastu
info@ogresslimnica.lv.
Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji
tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku
informāciju var atrast mājaslapā www.dvi.gov.lv.

Personas datu apstrāde videonovērošanai
Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs apstrādājam
Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas nolūkā saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu
svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību mēs veicam videonovērošanu, tādējādi
no jums tiek iegūti personas dati: jūsu attēls, atrašanās videonovērošanas zonā, uzvedība, laiks u.c.
Šāda personas datu apstrāde tiek veikta Slimnīcas teritorijā, kas atrodas Slimnīcas ielā 2, Ogrē.
Respektējot jūsu privātumu, par videonovērošanu jūs tiekat informēti ar attiecīgām brīdinājuma
zīmēm.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Slimnīcas leģitīmo interešu (aizsargāt īpašumu) un personu svarīgu
interešu (tostarp, dzīvības un veselības aizsardzība) nodrošināšana. Datu apstrāde ir reģistrēta Datu
valsts inspekcijā.

Datu uzglabāšanas laiks
Videonovērošana tiek veikta reālā laika režīmā, un ieraksti tiek glabāti 30 dienas. Tomēr gadījumos,
kad tiek konstatēts īpašuma vai personu svarīgu interešu aizskārums, uz attiecīgo situāciju
attiecināmie ieraksti tiks uzglabāti, tik ilgi, kamēr tie būs nepieciešami attiecīgu lietu ierosināšanai un
izskatīšanai.
Datu nodošana
Mēs varam izpaust jūsu datus arī gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:





tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma;
tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot iesniegumus,
prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām, zvērinātam
advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības
gadījumos;
apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties īpašuma apdrošināšanas gadījumam.

Datu drošība
Jūsu datus nav paredzēts nodot uz trešajām valstīm, tie tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas
Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir
pieejami, lai nodrošinātos pret personas datu apdraudējumu. Kad vien iespējams, jebkuri
identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.
Slimnīca regulāri pārskata un, ja nepieciešams, uzlabo ieviestos personas datu aizsardzības
pasākumus, lai pasargātu jūsu datus no neatļautas piekļuves, nozaudēšanas, izpaušanas un citiem
apdraudējumiem.
Lai nodrošinātu jūsu datu apstrādes drošību un atbilstību normatīvo aktu prasībām Slimnīca ir iecēlusi
arī datu aizsardzības speciālistu; datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
info@ogresslimnica.lv, tel. +371 65046161
Datu piekļuve, labošana, dzēšana
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko
pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Ņemot vērā, ka videoieraksts ir specifisks
datu ieguves un fiksēšanas veids, dati tajā nevar tikt laboti. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir
tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par
pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu
likumīgas prasības. Lai izpildītu šādus pieprasījumus, mēs varam lūgt jums norādīt informāciju, pēc
kuras iespējama jūsu identifikācija videoierakstā.
Iebildumi pret datu izmantošanu
Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam
jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Lai izpildītu šādus pieprasījumus, mēs varam lūgt
jums norādīt informāciju, pēc kuras iespējama jūsu identifikācija videoierakstā.
Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot
izskatīt gadījumu, iesniedzot to rakstveidā Slimnīcas iela 2, Ogre, Latvija, vai izmantojot e-pastu
info@ogresslimnica.lv.
Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji
tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku
informāciju var atrast mājaslapā www.dvi.gov.lv.

