Personas datu apstrādes reģistrs
Reģistra informācija
Pārziņa nosaukums un
kontaktinformācija

Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas Sociālais dienests),
adrese: Baznīcas iela 19/23 1.stāvs, Rīga, LV-1010,
tālrunis: 67105080, elektroniskā pasta adrese:
soc@riga.lv
Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas
Datu aizsardzības
speciālista vārds uzvārds vai tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa
Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta
nosaukums un
adrese: dac@riga.lv

kontaktinformācija

DATU APSTRĀDES DARBĪBAS
1. Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem, kuri
cietuši no prettiesiskām darbībām nodrošināšanas un
administrēšanas mērķim
Apstrādes nolūki

nepieciešamās palīdzības bērnam, kurš ir prettiesisku darbību –
noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas,
vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu
aizskarošas darbības (turpmāk – vardarbība) – upuris sniegšana un
sniegtās palīdzības (pakalpojumu) koordinēšana
RSD Sociālā darba nodaļas vadītājs-dienesta vadītāja
vietnieks

Apstrādātāja
nosaukums un
kontaktinformācija
Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1613 “Kārtība, kādā
Apstrādes
nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām
tiesiskais
darbībām”, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta otrā daļa un
pamatojums
Datu subjektu
kategoriju
apraksts
Īpašu kategoriju
personas dati
Personas datu
kategoriju
apraksts
Esošo un
paredzamo datu
saņēmēju
kategorijas

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.4 daļa
bērni, kuri ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma,
ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas
citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības
(turpmāk – vardarbība) – upuri. Šo bērnu ģimenes locekļi.
vardarbības veids/i
bērna un likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese,
e-pasts





sociālās rehabilitācijas dzīvesvietā pakalpojuma sniedzēji
(psihologi) – fiziskas vai juridiskas personas, ar kurām
RSD ir noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu
konkrētam bērnam. Kā arī Latvijas Bērnu fonda norādītās
sociālās rehabilitācijas institūcijas. Papildus RSD saskaņā
ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta trešo daļu ir
pienākums ziņot (nodot informāciju) policijai vai citai
kompetentai iestādei (piemēram, bāriņtiesai) par vardarbību
vai citu pret bērnu vērstu noziedzīgu nodarījumu.
Rīgas domes Finanšu departaments;
Latvijas
republikas
Labklājības
ministrija
(pēc

Datu glabāšanas
termiņi
Datu apstrāde notiek

pieprasījuma pārbaudes lietās);
 Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma
pārbaudes lietās)
10 gadi pēc pēdējā ieraksta

SOPA, KAVIS/RDLIS, Klienta lieta (papīra formātā), Sistēma
Līgumi, HORIZON
Nav
Datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai starptautisku

organizāciju netiek plānota
Iedzīvotāju reģistrs
Datu avoti
Ja persona nesniedz piekrišanu datu apstrādei, tad persona nevar saņemt
pakalpojumu
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu
labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas
datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

