Klientu personas datu apstrāde LLU Veterinārajā klīnikā
1. Informācija par Klienta personas datu pārzini:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika (turpmāk – Klīnika), reģistrācijas numurs: 90000041898,
juridiskā adrese – Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001, faktiskā adrese Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV 3004. E-pasta
adrese: klinikasadministracija@llu.lv
2. Kādiem nolūkiem Klīnika apstrādā Klienta personas datus
Klīnika klienta personas datus apstrādā šādos nolūkos:
Nolūks
Pakalpojumu izrakstu un atbildes sniegšanai
Klātienes vizīšu administrēšanai
Pacientu izmeklējumu administrēšanai
Sniegto pakalpojumu nomaksai
Klīnikas piedāvāto pakalpojuma nodrošināšanai
Pakalpojumu sniegšanas apliecināšanai
Klīnika apstrādā šādus klientu personas datus:
Personas datu kategorija
vārds, uzvārds
Personas kods
Tālruņa numurs, adrese, e-pasts
Informācija par pacientu

Tiesiskais pamats
Klienta piekrišana
Klienta piekrišana
Klienta piekrišana
Līguma noslēgšanai un izpildei
Leģitīmā interese
Leģitīmā interese

Nolūks
Personas identificēšanai
Personas identificēšana juridiskā spēka dokumentos
Saziņai ar klientu pakalpojuma izpildei
Kvalitatīva pakalpojumu sniegšana

3. Kas Klienta personas datu saņēmēji
Klienta personas datus saņem un apstrādā tikai atbildīgie Klīnikas darbinieki, kvalitatīva pakalpojumu nodrošināšanai.
4. Cik ilgi tiek glabāti Klienta personas dati
Klienta personas dati tiek glabāti līdz brīdim, kad tiek sasniegts datu apstrādes nolūks, klients atsauc savu iepriekš sniegto
piekrišanu, ja to turpmāku glabāšanu nenosaka normatīvie akti vai 10 gadus, atbilstoši Klīnikas nomenklatūrai.
5. Klienta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi Klīnikā
Klients attiecībā uz Klīniku ir tiesīgs realizēt šādas tiesības:
Labot savus datus
Klientam ir tiesības aktualizēt savus personas datus, lai Klīnika varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes
nolūkus.
Piekļūt saviem datiem
Klientam ir tiesības piekļūt iegūt savu personas datu kopijas, kas ir Klīnikas rīcībā.
Tiesības uz dzēšanu
Klientam ir tiesības panākt, lai Klīnika dzēš Klienta personas datus, ja nepastāv tiesiskā pamata tā apstrādei.
Tiesības ierobežot vai iebilst pret apstrādi
Klientam ir tiesības iebilst un ierobežot savu personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas
noteiktajos gadījumos.
Tiesības uz datu pārnešanu
Klientam ir tiesības lūgt savu personas datu pārnešanu, kurus viņš ir sniedzis Klīnikai uz piekrišanas vai līguma
noslēgšanas pamata, kas tiek atstrādāti elektroniski.
Atsaukt savu piekrišanu
Ja Klienta personas datu apstrāde pamatojas uz iepriekš sniegto piekrišanu, Klientam ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt
un Klīnika Klienta personas datus vairs attiecīgam nolūkam neapstrādās. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas
datu apstrādi, kura tika veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.
6. Kā Klients var realizēt savas tiesības
Klientam ir iespēja iegūt informāciju par saviem personas datiem, kas ir Klīnikas pārvaldībā vai arī realizēt kādu citu
iepriekš minēto tiesību, kādā no sekojošiem veidiem:
1.
iesniedzot iesniegumu klātienē LLU Veterinārās klīnikas reģistratūrā;
2.
iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: klinikasadministracija@llu.lv, to parakstot ar drošu
elektronisko parakstu;
7. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
Ja Klientam ir radušies jautājumi saistībā ar Klīnikā veikto personas datu apstrādi vai tiesību realizāciju, tad Klientam ir
iespēja sazināties ar Klīnikas administrāciju, rakstot pa e-pastu: klinikasadministracija@llu.lv.

