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Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēma 

Paziņojums par jūsu personas datu aizsardzību 

 

Projekta koordinators: 

All Digital AISBL, BRISELE, BEĻĢIJA 

Dotācijas līguma numurs: 

590141-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD  

Finansēšanas shēma: 

European Commission Erasmus + Forward-Looking Cooperation Projects 

Projekta sākuma datums un ilgums: 

01/01/2018 – 12/31/2019 (24 mēneši) 

 

1. Ievads 

Šajā dokumentā tiek skaidrots, kādēļ projekta ietvaros personas dati tiek apstrādāti, kā arī aprakstīti veidi, kā 
informācija tiek apkopota, apstrādāta un nodrošināta tās aizsardzība. Papildus tiek skaidrots kā šī informācija 
tiek pielietota un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz apkopoto informāciju un tās lietošanu (tiesības piekļūt, 
labot, bloķēt utt.).  

Eiropas iestāžu pienākums ir aizsargāt un ievērot dalībnieku privātumu. Tādēļ datu, tostarp personas datu, 
vākšana jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 
45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi sabiedriskās iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. 

Vispārējā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679 (“VDAR”), kas stājas spēkā 2018. gada maijā, visām 
organizācijām Eiropas Savienībā nosaka datu aizsardzības noteikumus, kā arī nodrošina labāku datu 
aizsardzību iedzīvotājiem kopumā. Tādēļ papildus Regulai (EK) Nr. 45/2001 šajā paziņojumā par datu 
aizsardzību tiek piemērotas arī attiecīgās VDAR tiesību aktu direktīvas. 

Šis paziņojums attiecas uz “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēmu” projektu, ko Eiropas Komisijas “Erasmus 
+ Forward-Looking Cooperation Projects” vārdā īsteno “All Digital AISBL”. 

2. Kas ir datu subjekti, uz ko attiecas šis paziņojums par personas datu aizsardzību? 

Šis paziņojums par personas datu aizsardzību attiecas uz DCDS projekta pilotmācību dalībniekiem (datu 
subjektiem).  
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3. Kāpēc mēs apkopojam un apstrādājam jūsu datus? 

DCDS projekta ietvaros plānots neliela mēroga izmēģinājuma tests, DCDS tiešsaistes mācību platformas 
(Moodle) pārbaudei. Tests tiks veikts, īstenojot 60 stundu digitālo prasmju pilnveidošanas mācības 
pieaugušajiem, kas vecāki par 25 gadiem ar zemām prasmēm. Kopumā DCDS tiešsaistes mācību platformas 
testēšanā piedalīsies vismaz 150 dalībnieki no 5 dažādām valstīm: Itālijas, Latvijas, Grieķijas, Rumānijas un 
Spānijas. 

DCDS projekta testa laikā pētnieki apkopos informāciju, veicot īsas aptaujas, lai novērtētu jūsu digitālās 
prasmes, jūsu pieredzi (ieguvumus, grūtības, apmierinātību), projekta ietvaros saņemtajiem pakalpojumiem. 
Veicot aptaujas tiks apkopoti arī dalībnieku personas dati, kas tiks aizsargāti ar šo paziņojumu par personas 
datu aizsardzību. 

DCDS projekta ietvaros apkopotie dati tiks apstrādāti galvenokārt, lai ļautu Eiropas Komisijas “Erasmus+” 
pārstāvjiem izvērtēt un pārraudzīt DCDS projekta ietvaros izstrādātos priekšlikumus un pārvaldīt dotāciju 
līgumu. 

Daļa apkopotās informācijas (piemēram, vecums, valsts, dzimums, nodarbinātības statuss, izglītība) tiks 
apstrādāta pētniecības vajadzībām, lai apkopotu DCDS projekta rezultātus un novērtētu projekta pētniecības 
elementu (pilotmācības). Projekta rezultāti (piemēram, pētījuma rezultāti vai citi dati) var tikt publicēti 
zinātniskiem mērķiem, neietverot personīgo informāciju, piemēram, dalībnieka vārdu, uzvārdu, un citus datus. 
Informāciju, kas iegūta no DCDS projekta dalībniekiem, tiek glabāta saskaņā ar juridiskiem un ētiskiem 
konfidencialitātes nosacījumiem.  

Visbeidzot, personas dati (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) tiks izmantoti, lai projekta laikā sazinātos ar jums.  

4. Kurš drīkst apstrādāt jūsu datus? 

DCDS projekta partneri - organizācijas (mācību organizācijas), drīkst ievākt informāciju par projekta 
dalībniekiem attiecīgajā valstī: 

▌ Grieķijā: Hellenic Open University 

▌ Itālijā: Centro Studi Citta di Foligno Associazione and Associazione Emiliano-Romagnola Centri 
Autonomi di Formzione 

▌ Latvijā: Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija 

▌ Rumānijā: Fundatia EOS 

▌ Spānijā: Fundación Acción Social Educación y Tiempo Libre ESPLAI 

Dalībnieki brīvprātīgi iesaistās DCDS projekta pētījumā. Mācību organizācijas dalībniekiem izsniegs 
Informētās piekrišanas veidlapu, kuru parakstot dalībnieki sniegs oficiālu piekrišanu par dalību DCDS projekta 
pētījumā. Šis dokuments ir saskaņots ar pašreizējo paziņojumu par personas datu aizsardzību. 

5. Kādi dati tiks apkopoti un apstrādāti? 

Balstoties un 1. punktā minētajām regulām, projekta īstenotāji tiecas apkopot datus, kas nepieciešami, lai 
projekta ietvaros veiktais pētījums varētu tikt veiksmīgi īstenots (atbilstoši projekta mērķiem).   

DCDS pilotmācību laikā tiks apkopota un tālāk apstrādāta sekojoša projekta dalībnieku personas datu 
informācija: 

▌ Vārds un uzvārds. 

▌ Dzīves vieta – valsts. 

▌ Dzimums. 

▌ Telefona numurs. 

https://www.facebook.com/LIKTA.LV/
https://www.facebook.com/LIKTA.LV/
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▌ E-pasta adrese. 

▌ Vecums. 

▌ Nodarbošanās. 

▌ Augstākā iegūtā izglītība. 

▌ Valodu prasmes un dažādas citas (transversālās) prasmes. 

▌ Individuālās intereses lietot digitālās tehnoloģijas. 

▌ Papildus tam pētījuma ietvaros gūtā dalībnieku pieredze tiks apkopota veicot īsas aptaujas, lai uzzinātu 
plašāk par sniegtajiem pakalpojumiem (mācību programmu). 

6.  Cik ilgi dati tiks glabāti?  

Visa personas datu informācija (arī DCDS projekta ietvaros izstrādātā “Moodle” tiešsaistes mācību platforma) 
tiks glabāta All Digital serveros ne ilgāk kā 5 gadus pēc līguma termiņa beigām.  

Personas datu informācija, kas tiks nodota Eiropas Komisijas  pārstāvim, tiks glabāta Eiropas Komisijas 
aizsargātos serveros ne ilgāk kā 5 gadus pēc līguma termiņa beigām. 

7.  Kā jūsu dati tiks pasargāti? 

Eiropas Komisijas līgumslēdzējiem (šajā gadījumā All Digital AISBL un partnerorganizācijām) ir saistošs 
līgumpunkts par jebkādām jūsu personas datu apstrādes darbībām.  

Visām datu apkopošanā  un izvērtēšana iesaistītajām personām (projekta partneriem, projekta darbiniekiem, 
iekšējiem un ārējiem vērtētājiem, pētniekiem, pasniedzējiem utt.) tiek atgādināts izmantot projekta DCDS 
ietvaros iegūtos personas datus tikai tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti.  

Īpaši drošības pasākumi: 

▌ Moodle platforma, ar kuras palīdzību tiks nodrošināta DCDS projekta mācību programma, ir plaši 
izmantota bezmaksas tiešsaistes mācību platforma visā pasaulē. Platformai ir sava drošības sistēma, 
kas nodrošina lietotāju personas datu aizsardzību. 

▌ Jums tiks izveidots lietotāja profils Moodle platformā (ar jūsu personas datiem) un jūsu profils tiks 
pseidonimizēts, t.i. profilā pieejamie personas dati tiks apstrādāti tā, ka tos vairs nevarēs attiecināt uz 
konkrētu personu.  

▌ Aizpildot aptauju projekta sākumā, jums ir iespēja saņemt savus personas datus vienkāršā, plaši 
izplatītā, mašīnlasāmā un rediģējamā formātā (lai labotu, bloķētu utt.).  

▌ Galvenajiem datu apstrādātājiem, proti, pētniekiem, ir jāņem vērā profesionālās ētikas normas 
apstrādājot un analizējot personas datus turpmākos pētījumos. 

8.  Kam ir pieeja jūsu datiem?  

DCDS projektu koordinē All Digital AISBL, neatkarīga starptautiska apvienība, kas nodarbojas ar apmācību 
programmu un citu tiešsaistes pakalpojumu izstrādi, ar mērķi pilnveidot digitālās prasmes mazkvalificētiem 
iedzīvotājiem visā Eiropas Savienībā, ar ES fondu atbalstu iesaistot partnerorganizācijas no dažādām ES 
dalībvalstīm. 

Līdz ar to tikai All Digital AISBL, tās partnerorganizācijas un to darbinieki, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji 
drīkst apstrādāt DCDS projekta ietvaros iegūtos personas datus. 

Šīs organizācijas pievērš īpašu uzmanību savu darbinieku (piemēram, pasniedzēju, pētnieku) sagatavošanai, 
lai tie, atbilstoši noteikumiem, apstrādātu personas datus.  

Personas datu neatļautas izmantošanas novēršana: 
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▌ Nepilnvarotām personām piekļuve datorsistēmām, kur tiek uzglabāti un tālāk apstrādāti jūsu personas 
dati ir liegta (tostarp nesankcionēta jūsu personas datu lasīšana, kopēšana, pārveidošana vai 
noņemšana; nesankcionēta datu ievadīšana, kā arī glabājamo personas datu neatļauta izpaušana, 
pārveidošana vai dzēšana; neatļauta datu apstrādes sistēmu izmantošana, izmantojot datu pārraides 
iekārtas). 

▌ Tikai autorizētām personām ir piekļuve datiem, kuru piekļūšanai un apstrādei piešķirtas tiesības (DCDS 
projekta darbinieki, instruktori un pētnieki).  

▌ Apkopotā informācija nevar tikt lasīta, kopēta, rediģēta, pārvietota vai dzēsta bez atļaujas.   

▌ Par datu pārvaldību ir atbildīgs All Digital AISBL un Eiropas Komisija. Datu nodošana ārpus EU/EEZ 
nav paredzēta.  

9. Kādi ir iespējamie riski, cik nopietni tie var būt un kā tos pārvarēt?  

Mēs varam identificēt tikai nelielus riskus ar ļoti mazu iespējamību, kas var rasties personas datu apstrādes 
rezultātā. Šie riski var rasties tehnoloģisku iemeslu dēļ un ir nebūtiski (piemēram, nepareiza pseidonimizācija, 
daži datu zudumi tehnisku kļūmju dēļ, tiešsaistes platformas kļūdas). Tomēr šie gadījumi ir reti un neapdraud 
personas datu aizsardzību. No otras puses, šādus riskus, iespējams, var novērst ar 7. un 8. punktā minētajiem 
drošības pasākumiem.  

Ja kāds personas datu aizsardzības pārkāpums var ietekmēt DCDS projekta dalībnieku, All Digital AISBL 
nekavējoties paziņos projekta dalībniekam par datu aizsardzības pārkāpumu. 

9.  Kādas ir jūsu tiesības? 

Saskaņā ar VDAR regulu, jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un, ja dati ir neprecīzi vai nepilnīgi, 
tos labot un/vai bloķēt. Dalībnieki, kas vēlas pārbaudīt, kurus personas datus glabā atbildīgais datu 
pārvaldnieks, vai vēlas lūgt tos modificēt, labot, dzēst vai bloķēt, tiek aicināti nosūtīt e-pasta ziņojumu uz šādu 
adresi: 

 

Datu pārvaldnieks: 

Monika Holik, Head of Unit 

Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyUnit A1- Erasmus+: Support for Policy Reform and 
Online Linguistic Support Office: J59, 06/033 

Avenue du Bourget, 1 
1049 Brisele 

BEĻĢIJA 

E-pasts: EACEA-policy-support@ec.europa.eu 

 

Datu pārvaldnieks sniegs projekta dalībniekam atbildi tik ātri, cik vien iespējams, bet ne vēlāk kā pēc 15 
dienām.  

Konflikta gadījumā varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar: 

Datu aizsardzības inspektoru (DPO): 

E-pasts: data-protection-officer@ec.europa.eu 

Un ja nepieciešams: 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDPS) 

E-pasts: edps@edps.europa.eu 

 

mailto:EACEA-policy-support@ec.europa.eu
mailto:data-protection-officer@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
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10. Kur atrast plašāku informāciju? 

Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties vietējā mācību iestādē vai sazinieties ar projekta koordinatoru: 

Mr Peter Palvolgyi, Vadītājs 

All Digital AISBL 

1000-Brisele, Rue du Commerce 123, Beļģija 

Tālrunis: +32 2 893 0201 

E-pastsl: info@all-digital.org 

Mājas lapa: https://all-digital.org 

mailto:info@all-digital.org

