
VIDEONOVĒROŠANAS DATU APSTRĀDE AS “RPH BUSINESS SUPPORT” 

 

 

Mērķis: Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai 
saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli 
svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības, aizsardzību. 

Pārzinis: AS “RPH Business Support”, reģistrācijas numurs: 40003673143, juridiskā 
adrese: Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019. E-pasts saziņai: info@medius.lv. 

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas f) 
apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu 
ievērošanai. 

Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un piekļuves kontroles 
nolūkos. Tā palīdz kontrolēt piekļuvi telpām; nodrošināt infrastruktūras, personāla un 
apmeklētāju drošību; novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder 
pārzinim vai apmeklētājiem) zādzības; novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un 
apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums). 

Datu aizsardzības speciālists: kontaktpersona par jautājumiem, kas saistīti ar personas 
datu aizsardzību (priekšlikumu, jautājumu vai sūdzību gadījumā), ir datu aizsardzības 
speciālists. E-pasts saziņai ar datu aizsardzības speciālistu: dpo@repharm.lv.  

Datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati var tikt nodoti trešajām personām, 
ja šādai personas datu apstrādei ir tiesisks pamats. 

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati netiek nodoti uz 
valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. 

Datu subjekta tiesības: datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, 
kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. 
Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā. 

Videonovērošanas procesā nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu 
subjektu. 

Datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi 
identificējošus datus, piemēram, fotogrāfiju, ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības 
piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem. 

Video novērošanas datu glabāšanas ilgums: 1 mēnesis, izņemot gadījumus, kad 
videonovērošanas sistēmas ierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījums 
civilprocesā, administratīvajā procesā vai kriminālprocesā vai izmeklēšanā. Šajos 
gadījumos videonovērošanas ierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik tas nepieciešams, tos 
iznīcinot tiklīdz šie ieraksti vairs nav nepieciešami. 

 
 

                                                           
1
 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 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) 
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