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Personas datu apstrādes mērķis

Datu subjektu apraksts

Apstrādes nolūki 

Apstrādātāja nosaukums un 

konatktinformācija

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Īpašās kategorijas personas dati

Perosnas datu kategoriju apraksts

Esošo un paredzamo datu 

saņēmēju kategorijas

Datu apstrāde notiek 

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai 

starptautisku organizāciju netiek 

plānota

Datu glabāšanas termiņs

Datu avoti

Piekrišana

Apstrādes darbību reģistrs

Personas datu apstrādes darbību reģistrs saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016./679., 30. pants), informācija, kura ir spēkā 

2018. gada 25. maijā

Adrese: Katoļu iela 31-42, Rīga, 

LV-1003Pārzinis

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, 

iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret 

apstrādi;

 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā

Brīvi pausta, rakstiska piekrišana. Svarīgi, ka nepilngadīgu bērnu vietā šādu piekrišanu dod aizbildņi 

vai citas personas, kuras realizē vecāku varu pār bērnu (likumiskie pārstāvji). 

Uzņemtais foto attēls

Viena gada laikā pēc Jūsu pasūtīta fotoattēla izveidošanas, bet ja mūsu pakalpojumus izmantojiet 

atkārtoti gada laikā, termiņš sāk tecēt no jauna. Dati tiek glabāti Microsoft Azure.

Netiek veikta

Elektroniski, izdrukājot tikai pasūtītos attēlus. 

Personas ārējais izskats, personas (arī likumiskā pārstāvja) vārds, uzvārds, telefona numurs

Personas vārds, uzvārds, telefona numurs, e- pasta adrese, dzīvesvietas adrese, ja Jūs izvēlējāties 

Jūsu pasūtījuma piegādi pa pastu, bankas rekvizīti, kas obligāti iekļaujami izrakstāmajos rēķinos. 

Nav

Datu subjekta brīvi pausta, rakstiska piekrišana. Vienošanās ar attiecīgo mācību iestādi. 

Mūsu uzņēmumā datus apstrādā mūsu darbinieki uz konfidencialitātes līguma pamata, kuriem 

personas dati ir nepieciešami darba pienākumu izpildei.

Fotogrāfēt personas, apstrādāt uzņemtos fotoattēlus, izgatavot tikai tādus foto attēlus, kuri tika 

pasūtīti. 

Jebkura persona, kas pēc brīvi paustas gribas, vēlas uzņemt fotoattēlus.

Sniedzot pakalpojumus, MFK apstrādā dažādas datu kategorijas dažādiem mērķiem, t.i.

1) pasūtīto pakalpojumu izpildes sakarā, fotografējot personas un apstrādājot personu attēlus, un ar 

to saistītos datus; 

2) pasūtīto pakalpojumu nodošanas sakarā, izveidojot lietotāju profilus (autorizētajiem un 

neautorizētajiem lietotājiem); 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārītes foto kompānija" Reģistrācijas Nr. 40003534516

E-pasts: foto@mfk.lv

Vietne http://mfk.lv/


