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A P S T I P R I N Ā T S 

Ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra  

2020. gada 10. janvāra 

rīkojumu Nr. RPDJ/2020-33 

 

Informācija par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra veikto 

videonovērošanu 

 

I. Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija 

 

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu 

centrs”, turpmāk – VAMOIC, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 900092251803, adrese: 

Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, tālrunis: 67300220, e-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv. 

2. Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar personas datu apstrādi lūgums sazināties 

ar VAMOIC datu aizsardzības speciālisti sūtot jautājumus uz e-pastu: 

personasdati@vamoic.gov.lv. 

 

II. Vispārīga informācija  

 

3. VAMOIC personas datu apstrāde, veicot videonovērošanu, attiecas uz personām, 

kuras nonāk videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, tie var būt bijušie un esošie 

VAMOIC pakalpojumu izmantotāji, bijušie, esošie un iespējamie VAMOIC darbinieki 

un karavīri, peldbaseina un viesnīcas apmeklētāji, sadarbības partneri, pakalpojumu 

sniedzēji u.c. 

4. Videonovērošanas datu apstrādes vietas: 

4.1. Ernestīnes iela 34, Rīga (administratīvās ēkas ieeja un tās teritorija (pagalms un 

autostāvvieta)); 

4.2. Krustabaznīcas iela 9 (viesnīca), Krustabaznīcas iela 9 k-6 (peldbaseins), Rīga; 

4.3. Lielirbes iela 17A, Rīga, 3.stāva VAMOIC biroja koridors, pie ieejas durvīm; 

4.4. Biksēres iela 6, Rīga, noliktavu telpas (4300m2). 

5.Videonovērošanu VAMOIC veic, izmantojot stacionāras videokameras. Audioieraksti 

netiek veikti. 

6. VAMOIC pirms videonovērošanas zonas ar informatīvām zīmēm informē par veikto 

videonovērošanu. 

 

III. Videonovērošanas nolūks 

 

7. Videonovērošana tiek veikta, lai nodrošinātu noziedzīga nodarījuma novēršanu vai 

atklāšanu saistībā ar VAMOIC īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, 

tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzību. 

 

IV. Juridiskais pamats  

 

8. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, 

ka apstrāde ir nepieciešama VAMOIC vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai. 
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V. Leģitīmās intereses 
 

9. Videonovērošana tiek veikta drošības nolūkos, lai kontrolētu piekļuvi VAMOIC ēkām 

un teritorijai, nodrošinātu VAMOIC darbinieku, apmeklētāju un citu personu, kas nonāk 

kameru uztveršanas zonā, drošību. Papildus tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt 

vai izmeklēt fiziskus draudus VAMOIC īpašumam, darbiniekiem un apmeklētājiem. 

 

VI. Personas datu kategorijas 

 

10. Personas attēls, izskats, vizuāli fiksēta uzvedība/kustības, personas attēla ieraksta 

vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, 

ieraksta sākums un beigas) autotransporta reģistrācijas dati (valsts reģistrācijas numura 

zīme, modelis). 

 

VII. Iespējamie datu saņēmēji 

 

11. Videonovērošanā iegūtie personas dati bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai 

personai. Tie var tikt nodoti normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

 

VIII. Videonovērošanas datu nodošana uz trešajām valstīm un automatizēta 

lēmuma pieņemšana 

 

12. Videonovērošanā iegūtie personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas 

Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). Datu nodošana ārpus ES/EEZ netiek veikta. 

13. Automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta. 

 

IX. Glabāšanas periods 

 

14. Videonovērošanas ieraksti 4.1., 4.2. un 4.3. punktā minētajās datu apstrādes vietās, 

tiek glabāti videoarhīvā trīsdesmit dienas, videonovērošanas ieraksti 4.4. punktā 

minētajā datu apstrādes vietā tiek glabāti videoarhīvā deviņus mēnešus. Pēc glabāšanas 

termiņa beigām videonovērošanas ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā, 

izņemot gadījumus, kad ir noticis drošības incidents. 

15. Ja ir noticis drošības incidents, videonovērošanas ieraksti tiek glabāti līdz drošības 

incidenta izmeklēšanas pabeigšanai (piemēram, līdz brīdim, kad spēkā stājies tiesas 

spriedums). 

 

X. Personas tiesības 

 

16. Personai ir tiesības, iesniedzot rakstveida iesniegumu, pieprasīt piekļuvi saviem 

datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, tiesības 

iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Taču jāņem vērā, ka 

videoierakstā  personas datu labošana nevar notikt, jo videoieraksts ir specifisks 

personas datu ieguves un fiksēšanas veids un to dzēšanas iespējas arī ir ierobežotas.  

17. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei - Datu 

valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011. 
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