
 

 

Informācija par personas datu apstrādi Īpaši aizsargājamā kultūras piemineklī-

Turaidas muzejrezervātā  

 

Personas datu apstrāde Īpaši aizsargājamā kultūras piemineklī-Turaidas muzejrezervātā 

(turpmāk- muzejrezervāts) ir balstīta uz 27.04.2016. Eiropas Parlamenta un padomes regulas 

(ES) 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) un 

Latvijas normatīvajos aktos noteiktajiem principiem. 

 

Informācija paredzēta muzejrezervāta apmeklētājiem, sadarbības partneriem (ar muzeja 

darbību un kultūras mantojumu saistītiem speciālistiem, ekspertiem, piegādātājiem, 

pakalpojumu sniedzējiem u.c.) un darbiniekiem, kuru personas dati tieši vai netieši tiek 

apstrādāti muzejrezervāta darbības rezultātā muzejisko funkciju veikšanai saskaņā ar 

19.12.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr. 928 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-

Turaidas muzejrezervāta – nolikums” un citiem ar muzeju nozari un kultūras mantojumu 

saistītajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

Muzejrezervātā tiek vākti un apstrādāti personas dati atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, 

normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, 

sabiedrības informēšanas nodrošināšanai (t.sk. muzejrezervāta mājaslapā un sociālajos 

tīklos), kā arī citiem ar muzeja darbību paredzētajiem nolūkiem gan elektroniskā, gan papīra, 

gan attēlu, gan skaņas formā. Tie ir: 

 personas dati un kontaktinformācija darba tiesisko attiecību nodibināšanai, līgumu 

slēgšanai, zinātniskiem, vēsturiski pētnieciskiem un mākslinieciskiem nolūkiem 

(muzeja krājuma un zinātniskā arhīva komplektēšanai);  

 fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti muzejrezervāta publiskajos pasākumos, 

konferencēs, ekskursiju, izglītojošo programmu un muzeja akciju laikā; 

 videonovērošana saistībā ar kultūras mantojuma aizsardzību, personu vitāli svarīgu 

interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību, kā arī noziedzīgu nodarījumu 

novēršanai vai atklāšanai; 

 muzejrezervāta rīcībā esošajās informācijas sistēmās pieejamie lietotāju dati: norēķinu 

kontu informācija, piekļuves lietotājvārds, paroles, IP adreses informācija, sīkdatnes 

muzejrezervāta mājaslapā u.c. 

 

Muzejrezervāts savas misijas īstenošanai un muzeja krājuma veidošanai veic muzejrezervātā 

organizēto publisko pasākumu, konferenču, ekskursiju, izglītojošo programmu, muzeja 

akciju un citu norišu fotografēšanu un video filmēšanu. Sabiedrības informēšanai, iegūtos 

fotoattēlus vai video publicē muzejrezervāta mājaslapā un citos plašsaziņas līdzekļos. 

 

Muzejrezervāts nodrošina jebkuras fiziskas personas tiesības lūgt dzēst savu un/vai sava 

bērna/-u foto, video no muzejrezervāta mājaslapas. 

 

Muzeja pakalpojumu sniegšanas un atlaižu piemērošanas nolūkā noteiktām apmeklētāju 

mērķgrupām atbilstoši 01.10.2013. MK noteikumiem Nr.1029 “Īpaši aizsargājamā kultūras 

pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, tiek prasīts 

uzrādīt personu apliecinošus dokumentus.  

 

Muzejrezervātā personas dati tiek apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

nodrošināta atbilstoša to drošība (aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu piekļuvi, 

labošanu, skatīšanu vai neparedzētu izmantošanu), izmantojot atbilstošus tehniskos un 

organizatoriskos pasākumus.  



 

Muzejrezervāts neizpauž trešajām personām tā rīcībā esošos personas datus vai jebkādu 

informāciju par personu, kas iegūta muzeja pakalpojumu sniegšanas un līgumu darbības 

laikā, izņemot gadījumus:  

 saskaņā ar personas skaidru un nepārprotamu rakstisku piekrišanu;  

 noslēgto līgumu ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu darbību;  

 ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, 

šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; 

 muzejrezervāta likumīgo interešu aizsardzībai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. 

 

Personas dati muzejrezervātā tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķa 

izpildei, kā arī līdz normatīvajos aktos noteiktā glabāšanas termiņa beigām. 

 
Personai ir tiesības jebkurā brīdī iebilst vai atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei 

muzejrezervātā. Pēc saņemtā pieprasījuma atbilstības izvērtēšanas normatīvajiem aktiem un 

iepriekš noteiktajam apstrādes mērķim, personas dati tiks dzēsti.  

 

Par Personas datu apstrādes jautājumiem muzejrezervātā ieinteresētās personas var 

sazināties pa tālruni 67971402, vai rakstot uz e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv.  
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