
Informācija par pasākuma Rosinātava personas datu apstrādi*

Datu pārzinis: SIA Biznesa augstskola Turība, turpmāk Augstskola, reģistrācijas Nr.40003135880,
adrese Graudu iela 68, Rīga, LV-1058, www.turiba.lv.
Atbildīgais par pasākuma Rosinātava dalībnieku datu apstrādi:  Vineta Vītoliņa, 26513292,
vineta.vitolina@turiba.lv.
Datu aizsardzības speciālists: e-pasts: turiba@turiba.lv, tālrunis 67622551.

Personas datu apstrādes nolūks ir Augstskolas pasākuma Rosinātava dalībnieku reģistrācija,
dalības kartes veidošana, dalības pasākumā nodrošināšana, saziņa par iespējamām izmaiņām vai
jaunumiem saistībā ar pasākuma norisi, kā arī pasākuma norises atspoguļošana Augstskolas un pasākuma
Rosinātava mājas lapā internetā un sociālajos medijos Facebook, TikTok un Instagram, pasākuma
atspoguļošanai izmantojot foto, audio un video materiālus. Informācija par dalībnieku skolu, klasi un
ēšanas ieradumiem tiks izmantota tikai apkopotā veidā pasākuma kvalitātes uzlabošanai.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
2016/679 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) 6.panta 1.punkta a) datu subjekts ir
devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, f) apstrāde ir
vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai
pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām
interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Augstskolas leģitīmā interese ir studiju virziena popularizēšana, informēšana par studiju
iespējām.

Pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks dzēsti 30 dienu laikā pēc pasākuma Rosinātava vai,
ja persona pieteikusies paziņojumu par turpmākajiem pasākumiem saņemšanai, līdz atteikuma
saņemšanai.

Jums ir tiesības pieprasīt Augstskolai piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai
dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret
apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par
pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē, Jūs varat vērsties ar iesniegumu pie Augstskolas
datu aizsardzības speciālista. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai norādītajām datu apstrādēm.
Jums ir tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā laikā bez nelabvēlīgām sekām, nosūtot paziņojumu

uz e-pasta adresi turiba@turiba.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes likumību, kas pamatojas
uz piekrišanu pirms atsaukuma.

http://www.turiba.lv/

