Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktorei Aijai Caunei
_________________________________________
vecāka vārds, uzvārds

IESNIEGUMS
Lūdzu ar 2020.gada 1.septembri uzņemt manu meitu/dēlu/mani1 interešu izglītības programmā
…………………………………………………………………………………………………
(programmas nosaukums)

INFORMĀCIJA PAR AUDZĒKNI:
Vārds, uzvārds
Personas kods
Izglītības iestāde

Klase/grupa

Faktiskā dzīvesvieta

INFORMĀCIJA PAR VECĀKIEM:
Vārds, uzvārds

Tālruņa Nr.

e-pasta adrese

APLIECINU, ka (atzīmēt nepieciešamo)

 piekrītu; nepiekrītu, ka mana bērna vārds, uzvārds un nodarbību procesā, Centra pasākumu laikā uzņemtie
foto un video materiāli var tikt publicēti.
 piekrītu; nepiekrītu, ka mana bērna autordarbi tiek iesniegti bērna dalībai konkursos un var tikt publicēti.
 esmu informēts(a) par manas meitas/dēla/manu personas datu apstrādi un tai piekrītu.
 esmu iepazīstināts(a) ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centra iekšējās kārtības noteikumiem un Noteikumiem
par vecāku līdzdalības maksājumiem.

Paraksts: ________________________________
........................................., Preiļos
Informējam, ka dati tiks reģistrēti apstrādei Valsts izglītības informācijas
sistēmā (VIIS), lai nodrošinātu valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju
īstenošanu izglītības jomā (saskaņā ar 17.08.2010.MK noteikumiem Nr.788.)

Jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu
datu aizsardzības likumu, ievērojot visas izglītojamā tiesības un apstrādes
principus.

PRIVĀTUMA ATRUNA par PREIĻU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRAM adresēto dokumentu apstrādi
Personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, adrese:
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos
Raiņa bulvāris 19, LV-5301, elektroniskā pasta adrese: dome@preili.lv
noteikto juridisko pienākumu izpilde - Iesniegumu likuma 2. panta pirmā daļa.
Personas datu aizsardzības speciālists ir Uldis Vītoliņš, elektroniskā pasta
Jūsu personas dati tiks glabāti atbilstoši Arhīva likumam.
adrese: uldis.vitolins@gmail.com.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija un cita informācija,
1. Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem
ko Jūs sniedziet savā dokumentā) apstrādes mērķis - nodrošināt Preiļu
personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu,
novada bērnu un jauniešu centra kompetencē esoša jautājuma, ko Jūs minat
iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos
savā dokumentā, izskatīšanu. Nepieciešamības gadījumā var tikt iegūta
lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret
informācija no citām sistēmām, lai izskatītu jautājumu.
apstrādi;
Personas datu saņēmēji - Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs un Preiļu
2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts
novada pašvaldība un tās struktūrvienības, kuru kompetencē ietilpst saņemtā
inspekcijā.
dokumenta izskatīšana.

AIZPILDA IESTĀDE:
SAŅEMTS Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā
Datums: …………………….…… Reģistrācijas.Nr. ………………………….……
1

Pilngadīga persona

