
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
PIEKRIŠANA NEPILNGADĪGAS PERSONAS DATU APSTRĀDEI

UN DALĪBAI APTAUJĀS

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība - Rīgas Valsts 3.ģimnāzija - 
Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050, tālrunis 67037408, e-pasts: r3g@riga.lv

Es

. klases skolēna

Datums Paraksts

māte / tēvs / aizbildnis esmu iepazinusies / iepazinies ar izglītojamo personas datu apstrādes 
un aizsardzības kārtību Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā un apliecinu, ka

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija informē, ka skolēna personas dati tiks apstrādāti izmantošanai 
lietvedībā un e-klasē.

Zinu, ka mans pienākums ir informēt izglītības iestādes ārstniecības personu, sporta 
skolotājus, klases audzinātāju, ja ārsts ieteicis izglītojamajam veikt izmaiņas dalībai 
nodarbībās.

(vecēka / aizbildņa vārds uzvārds)

Piekrišanas darbības termiņš 3 gadi.

(skolēna vārds, uzvārds)

Piekrītu

Piekrītu

Piekrītu

Nepiekrītu

Nepiekrītu

Nepiekrītu

Skolēna personas datu apstrādei ar fotografēšanu 
un filmēšanu skolas organizētajos pasākumos.1

Skolēna dalībai aptaujās ar mācību vidi un procesu 
saistītos jautājumos.

Skolas psiholoģes Zanes Gulbes sadarbībai 
psiholoģiska atbalsta un konsultāciju sniegšanai 
manam dēlam / meitai, t.sk. aktuālu grūtību 
pārvarēšanā, fiksējot to sadarbības pārskata reģistrā.2

  1 Izglītības iestāde veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, saistībā ar dažādām izglītības iestādes 
organizētām aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti bērni, lai veidotu un atspoguļotu izglītības iestādes dzīvi un vēsturi, tai skaitā 
attēlu jeb fotogrāfiju formā.
Fotogrāfijas un/vai bērna videoattēls var tikt publicēts izglītības iestādes tīmekļa vietnē, drukātajos izdevumos, gada grāmatās, 
pašvaldību un citos medijos vai līdzīgos ar izglītības iestādi saistītos resursos. Ja fotogrāfijas un bērna videoattēls tiks publiskots 
tīmekļa vietnēs, tie netiks sasaistīti ar bērna vārdu, uzvārdu. Ja Jūs vai Jūsu bērns vēlēsies viņa/viņas fotogrāfiju dzēšanu no izglītības 
iestādes tīmekļa vietnes, drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts), gada grāmatās (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts) utt., Jūs 
varat atsaukt savu piekrišanu sazinoties ar pārzini (Rīgas Valsts 3.ģimnāzija).
  2 Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas psiholoģe Zane Gulbe (Mag. psych., RSU dipl. Nr. PDE 6471, mob.t. 29391625; 
e-pasts: zane.ozolin@email.com) nepieciešamības gadījumā sniedz psiholoģisko atbalstu un konsultācijas, veic izpēti, saskaņā ar 
Psihologu likuma 14. panta 6. punktu, veicot ierakstu sadarbības pārskatā, pilnībā nodrošinot datu un informācijas konfidencialitāti.
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