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Videonovērošanas skolnieku autobusos iekšējie personas datu apstrādes
aizsardzības noteikumi
Izstrādāja – Inese Miķelsone, Laila Kundziņa
Pārzinis
Apstrādātājs

Stopiņu Novada Dome
PA “Saimnieks”

Datu apstrādes vieta

Seši Stopiņu Novada Domei piederoši autobusi:
Setra S451H, valsts reģistrācijas Nr. KS 527
Setra S451H, valsts reģistrācijas Nr. KR 9548
BMC, valsts reģistrācijas Nr. HS 3709
MB – Sprinter 516, valsts reģistrācijas Nr. HS 6037
MAN LIONS – COACH, valsts reģistrācijas Nr. KM9869
MB – Sprinter 516, valsts reģistrācijas Nr. HE 8321

Video novērošanas tiesiskais
pamats (mērķis)
Personas datu kategorijas
Datu subjektu kategorijas

Noziedzīgu nodarījumu novēršana un īpašuma aizsardzība

Personas datu saņēmēju
kategorijas
Personas datu apstrādes veids
Personas datu iegūšanas veids
Video reģistratoru izvietojums

Biometriskie dati
Stopiņu Novada Domes vispārizglītojošo skolu skolēni,
pedagogi
Stopiņu Novada Dome attiecīgi pilnvaroti darbinieki,
izņēmumu gadījumā tiesību sargājošās iestādes
Video novērošana, ieraksta apskate un analīze, glabāšana,
dzēšana
Filmēšana
Katrā autobusā viens, lietošanas noteikumi, atbilstoši

un skaits

pielikumā pievienotajai lietotāja rokas grāmatai

Video reģistratoru un monitoru Rear view Camer MT 4056, ieraksta izšķirt spēja ne zemāka
raksturojums (marka, modelis, par HD (1280p/720p/VGA), ne zemāk par 2 megapilseļiem,
izšķirtspēja, tehniskais
skata leņķis, ne zemāk par 120 grādiem, atmiņa, ne mazāk
raksturojums)
par 32Gb)
Video ierakstu glabāšanas
vieta

SD kartē, katrā no sešiem autobusiem:
Setra S451H, valsts reģistrācijas Nr. KS 527
Setra S451H, valsts reģistrācijas Nr. KR 9548
BMC, valsts reģistrācijas Nr. HS 3709
MB – Sprinter 516, valsts reģistrācijas Nr. HS 6037
MAN LIONS – COACH, valsts reģistrācijas Nr. KM9869
MB – Sprinter 516, valsts reģistrācijas Nr. HE 8321

Video ierakstu glabāšanas
laiks, skaitot no ieraksta
veikšanas brīža

SD kartes atmiņas lielumā, pilnas SD kartes gadījumā,
jaunais ieraksts rakstās pa virsu.
Ne ilgāk par vienu mēnesi. Pēc minētā termiņa ieraksts
jādzēš.
Ar PA “Saimnieks” direktora rīkojumu iecelta persona

Atbildīgais par video
reģistratoru darbspēju
Atbildīgais par video ieraksta
ierakstīšanu, glabāšanu,
dzēšanu

Ar PA “Saimnieks” direktora rīkojumu iecelta persona

Atbildīgais par ierakstu
izsniegšanu datu subjektiem,
vai iestādēm un trešajām
personām, kurām ir likumīgas
tiesības pieprasīt uz saņemt
video ierakstu.

Ar PA “Saimnieks” direktora rīkojumu iecelta persona

Informācijas klasifikācija un Apstrādātāja pienākumi, tiesības un
atbildība
Dati, kas tiek ierakstīti ar videonovērošanas kameru palīdzību, ir klasificējami kā
ierobežotas pieejamības informācija, jo satur personu identificējošus datus. Tiesības piekļūt
un veikt šo datu apstrādi ir darbiniekiem (apstrādātājiem), kurus ar rīkojumu norīkojis
Apstrādātājs vai Stopiņu novada domes norīkotai amatpersonai.
2. Apstrādātājs atbildīgo personu tiešos pienākumus, tiesības un atbildību ietver katras
atbildīgās personas amata (darba) aprakstā.
3. Apstrādātāja pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un nodršināt to ievērošanu
ikdienas darbā.
4. Apstrādātājam ir tiesības:
4.1. izmantot lietošanā nodoto tehniku, lai organizētu videoattēla ierakstīšanu;
4.2. pieprasīt atbalstu gadījumā, ja videoreģistratoram vai tā programmatūrai ir radušies
traucējumi vai arī apstrādātākjam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ir iespējami draudi
(apdraudējums).
1.

Apstrādātājam ir aizliegts:
5.1. izpaust ziņas par videonovērošanas tīkla uzbūvi un konfigurāciju, kā arī atklāt klasificēto
informāciju nepiederīgām personām;
5.2. atļaut piekļūt videonovērošanas rezultātā iegūtajiem personas datiem (videoierakstiem)
citām personām, ja šādu pilnvarojumu nav devis Apstrādātāja vadītājs vai viņa nozīmēta
pilnvarota persona;
5.3. kopēt personu datus saturošus failus uz ārējiem datu nesējiem (disketēm, USB kartēm vai
kompaktdiskiem), ja šādu darbību veikšanu nav norīkojis veikt Apstrādātāja vadītājs vai
viņa nozīmēta pilnvarota persona.
10. Apstrādātājs ir atbildīgs:
10.1. par videonovērošanas tehniku;
10.2. par darbībām, kas tiek veiktas ar videonovērošanas tehniku;
10.3. par datu saglabāšanu, nepieļaujot to nelikumīgu apstrādi, personas datu nejaušu
zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu;
11. Apstrādātājs nodrošina, ka darbinieki apņemas saglabāt informācijas konfidencialitāti arī
pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas, parakstot rakstveida apliecinājumu. Ārpakalpojuma
līguma gadījumā šis nosacījums tiek attiecināts uz ārpakalpojuma sniedzēju saskaņā ar
noslēgto līgumu.
12. Apstrādātājam ir tiesības izpaust videonovērošanas rezultātā iegūtos personas datus tikai
tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar viņu pieprasījumu. Gadījumos, kad ir nepieciešama
personas datu izpaušana, apstrādātājs nodrošina pierakstu esamību par to, kam (identificējot
personu), kad, kādam mērķim un kādi dati ir izpausti. Gadījumā, ja uz tiesiska pamata ir
izdoti videonovērošanas dati citai personai, par tālāku personas datu apstrādi un likumību
atbild persona, kura datus saņēmusi.
13. Ja konstatēts jebkāda veida apdraudējums videonovērošanas resursiem un informācijai
(konstatēta nesankcionēta piekļuve, konstatēti darbības pārtraukumi, atmiņas kartes
nozaudēšana u.c.) atbildīgajam darbiniekam savu iespēju un pilnvaru ietvaros ir
pienākums nekavējoties ziņot Apstrādātāja vadītājam un nodrošināt tehnisko un
informācijas resursu drošību.
14. Apstrādātājs ne retāk kā reizi gadā līdz katra nākamā gada 1.martam veic personas datu
apstrādes novērtējumu un sagatavo pārskatu par informācijas drošības jomā veiktajiem
pasākumiem.
5.

Tehniskās, organizatoriskās un kvalitatīvās prasības,
kas nodrošina personas datu aizsardzību
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Video ieraksti tiek veikti laikā, kad autobusi pārvietojas.
Video ieraksti netiek regulāri monitorēti, bet nepieciešamības gadījumā tiek analizēti.
Ierakstītie attēli, tāpat kā attēli tiešraidē monitorā ir atbilstošā kvalitātē.
Tiek nodrošināts, ka nenotiek nevēlami attēla detaļu izkropļojumi ierakstīšanas procesā;
Ierakstu sistēmās ir izvēlēts atbilstošs datu saspiešanas (kompresijas) lielums, kas
neietekmē attēla kvalitāti;
Uz ierakstu attēliem vai ierakstu metadatos ir precīzs laiks un datums, kad ieraksts tiek
veikts un vai ir veikts;
Tiek nodrošināta pastāvīga video reģistratoru tehniskā apkalpošana, lai tās turpinātu
veikt atbilstošas kvalitātes ierakstus;
Datu pārraide nenotiek, dati tiek saglabāti SD kartē, kas atrodas pašā video reģistratorā.
Tiesiska pieeja video reģistratora datiem ir tikai nozīmētai atbildīgai amatpersonai;
Veicot video novērošanu, netiek veikts audio ieraksts.
Uzstādot video reģistratorus, Apstrādātājs ņēm vērā sekojošus faktorus:

24.1.
rūpīgi izvēlējies video reģistratoru izvietojumu, lai to novērošanas laukums
būtu tik liels, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas mērķim;
24.2.
video reģistratori ir tādi, lai tiktu nodrošināta attēla atbilstoša kvalitāte, ņemot
vērā to tehnisko specifikāciju un vietu vai vidi, kur tās ir novietotas (reģistratori
atbilst, apkārtējai videi, ņemot vērā apgaismojumu vai novērošanas laukumu, kas ir
jānovēro), lai būtu iespējams sasniegt noteikto mērķi;
24.3.
ir nodrošināts tāds video reģistratoru izvietojums, lai tie būtu aizsargāti no
neatļautas vai nelikumīgas trešo personu piekļuves tiem, kā arī ir aizsargāti no
bojājumiem.
24.4.
Video novērošanas kvalitātei ir jānodrošina iespēja fizisku personu atpazīt un
identificēt.

Video novērošanas nepieciešamība
25. Video novērošanas nepieciešamība pamatota ar:
25.1.
mērķi - Noziedzīgu nodarījumu novēršana un īpašuma aizsardzība;
25.2.
Stopiņu Novada Domes 2017.gada 08.novembra protokolu Nr. 12;
25.3.
to, ka datu apstrādes vietā – autobusos pārvietojas skolēni, kuru drošības
kontroles nolūkos ir nepieciešams veikt video novērošanu – reģistrēšanu.
26. Noteiktais mērķis var tikt sasniegts un tiks sasniegts, kā arī nevar tikt sasniegts citādā
veidā, apstrādājot ievērojami mazāk personas datu vai tos vispār neapstrādājot, vai tos
apstrādājot citādā veidā, t.i. neveicot video - novērošanu.
27. Stopiņu Novada Dome ir izvērtējusi iepriekš minēto un secinājusi, ka video novērošanas
veikšana ir nepieciešama (videonovērošanas veikšanas ieguvums būs lielāks, nekā
fiziskajai personai tādējādi nodarītais privātuma apdraudējums vai ierobežojums) un ka
tā nodrošinās iecerētā mērķa sasniegšanu veidā, kas vismazāk aizskar fiziskās personas
tiesības uz privātumu.
28. Video reģistratori tiek izvietoti, tā lai netiktu novērota lielāka teritorijas daļa, kā
nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš noteikto videonovērošanas mērķi.
29. Par video novērošanu skolēnu vecāki ir informēti, nosūtot informāciju e-klasē saskaņā ar
pielikumu Nr. 1 un izvietojot uz autobusiem brīdinājuma zīmi saskaņā ar pielikumu
Nr.2.
Datu subjekta tiesības
30. Apstrādātājs nodrošina datu subjekta tiesības saņemt šādu informāciju:
30.1.
datu apstrādes nolūki;
30.2.
apstrādājamo personas datu kategorijas;
30.3.
personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti
vai kam tos izpaudīs, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;
30.4.
ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja
nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
30.5.
tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu
labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst
pret šādu apstrādi;
30.6.
tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

30.7.
visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu
subjekta;
31. Minētās tiesības nevar nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības vai brīvības.
32. Ja apstrādā lielu informācijas apjomu saistībā ar datu subjektu, Apstrādātājs ir tiesīgs
pieprasīt, lai datu subjekts pirms informācijas pieprasīšanas precizētu, uz kuru
informāciju un kurām apstrādes darbībām pieprasījums attiecas (diena, laiks, persona).
33. Šajā sadaļā minēta informācija ir izsniedzama bez maksas. Izņemot gadījumu, ka datu
subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras
atkārtošanās dēļ, Apstrādātājs var vai nu:
33.1.
pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas
ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu; vai arī
33.2.
atteikties izpildīt pieprasījumu.

Pielikums Nr. 1
Paziņojums par video reģistratoru izvietošanu skolnieku autobusos
Informējam Jūs, ņemot vērā, ka Stopiņu novada skolnieku autobusos pārvietojas
skolēni, kuru drošības kontroles nolūkos ir nepieciešams veikt video novērošanu –
reģistrēšanu, ar Stopiņu novada domes 2017.gada 08.novembra, lēmumu protokols Nr. 12,
skolnieku autobusos ar 2018. gada ___ tiek uzstādītas video novērošanas kameras.
Datu apstrādes mērķis: Noziedzīgu nodarījumu novēršana un īpašuma aizsardzība.
Pārzinis: Stopiņu Novada Dome, Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV2130, tālr. 67910518.
Apstrādātājs: PA “Saimnieks”, Adrese: Institūta iela 32, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130,
tālr.67386222.
Stopiņu novada domes datu aizsardzības speciālista kontakti tlarunis, epasts
laila@stopini.lv, 20170877.
Videonovērošanas iekšējie personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi pieejami
www.stopini.lv

Pielikums Nr. 2

VIDEONOVĒROŠANA
Mērķis: Noziedzīgu nodarījumu novēršana un īpašuma aizsardzība
Pārzinis: Stopiņu Novada Dome
Adrese Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, tālr. 67910518
Apstrādātājs PA “Saimnieks”
Adrese Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, tālr.67386222
Stopiņu novada domes datu aizsardzības speciālista kontakti epasts laila@stopini.lv,
66103430

Videonovērošanas iekšējie personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi
pieejami www.stopini.lv

