
 

 

Salaspils novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes 

 “Salaspils 1.pirmsskola” 
  (nosaukums) 

vadītājam 

 

 

VECĀKU PIEKRIŠANA SAVA BĒRNA  

FOTOGRĀFIJU PUBLISKOŠANAI 

 

Es, ____________________________________________________, apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt  
                      (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds) 

 

zemāk minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt piekrišanu personas datu apstrādei  

 

______________________________________________________, ___________________________________ 

                                  bērna vārds, uzvārds  dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads) 

 

Salaspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde “Salaspils 1.pirmsskola” (turpmāk – 

izglītības iestāde) kā personas datu pārzinis1 veic mana bērna personas datu apstrādi, 

fotografējot un filmējot, saistībā ar dažādām izglītības iestādes organizētajām aktivitātēm (darbu 

nodarbībās, radošo darbu iemūžināšana, kopbildes u.tml.) un pasākumiem, kurās ir iesaistīti 

izglītības iestādes audzēkņi, lai veidotu un atspoguļotu izglītības iestādes dzīvi, vēsturi un 

sasniegumus.  

Izglītības iestāde, iepriekš noradītajiem mērķiem, var publicēt bērna fotogrāfijas un 

videomateriālus izglītības iestādes mājaslapā vai tās sociālo tīklu vietņu profilos vai citos Salaspils 

novada pašvaldības informācijas resursos, ievērojot Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumus: 

PIEKRĪTU   NEPIEKRĪTU 

Izglītības iestāde var veikt mana bērna personas datu apstrādi fotogrāfiju un videomateriālu veidā 

tiešsaistes sistēmā – ELISS, E-klase, kas nodrošina izglītības procesa dokumentāciju vai izglītības 

iestādes mājaslapas slēgtajā sadaļā, kur datiem var piekļūt vienīgi lietotāji (izglītības iestādes 

darbinieki un vecāki) ar paroli, lai nodrošinātu vecākiem iespēju sekot līdzi aktualitātēm grupā: 

PIEKRĪTU    NEPIEKRĪTU 

 

Esmu informēts/-a:  

 ja izglītības iestāde organizē publisko pasākumu un pirms pasākuma ir informējusi, ka pasākuma 

laikā tiks fotografēts un filmēts sabiedrības informēšanas nolūkiem, tiesiskais pamats šādai personas 

datu apstrādei ir uzdevuma veikšana sabiedrības interesēs, kas neprasa personu piekrišanu datu 

apstrādei, taču man ir tiesības iebilst; 

 ka ar informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Salaspils novada pašvaldības privātuma 

politikā, kas ir pieejama http://www.salaspils.lv/privatums-politika. 

 

Apliecinu, ka iepazinos ar Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un 

filmēšanas noteikumiem un apņemos tos ievērot. 

 

20____.gada____.____________     ___________________________  
                                                                                                                                                              likumiskā pārstāvja paraksts 

 

                                                 
1 Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 4. panta 7. punktam.                                                                                                                                                      


