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Kustības “Par!” valdes  
LĒMUMPROJEKTS 

 
Rīgā, 
2019. gada 13. maijā  
 
Par datu regulas iekšējo kārtības noteikumu pieņemšanu organizācijas lietošanai 

 
 

Iekšējās kārtības noteikumi (iekšējai komunikācijai) personas datu apstrādes 

jomā 

 

Spēkā no 2019.gada 13.maija 

Šie noteikumi personas datu apstrādes jomā ietver principus, turpmāk tekstā – 

Noteikumi, kādus politiskā  partija “Kustība Par!”, reģistrācijas Nr. 40008268164, 

turpmāk tekstā- PAR, ievēro apstrādājot personas datus iekšējā komunikācijā. 

PAR, lai īstenotu savas darbības mērķus, kā datu apstrādes pārzinim ir nepieciešams 

glabāt un apstrādāt informāciju par personām, kuras ir saistītas ar PAR, datiem. 

1. Noteikumos izmantoto terminu atšifrējums. 

Persona (-as) – jebkura fiziska persona, kura ir (vai ir bijusi) PAR manifesta parakstītājs, 

dibinātājs, biedrs vai atbalstītājs. 

Personas dati- jebkura veida ar Personu tieši vai netieši saistīta informācija, tajā skaitā, 

vārds un uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, nodarbošanās, 

izglītība, vēlme/ nodoms brīvprātīgi darboties kādā no darba grupām, interešu/ prasmju 

kopums. 

Apstrāde- jebkāda veida darbības ar Personas datiem, tajā skaitā, vākšana, apkopošana, 

glabāšana, ierakstīšana, dzēšana, nodošana. 

2. Vispārīgie noteikumi 

Noteikumos ir aprakstīta PAR vispārīgā Personas datu apstrādes kārtība. Detalizētāka vai 

specifiska Personas datu apstrādes kārtība var būt norādīta citos PAR dokumentos, 

piemēram, darba līgumos, līgumos ar ārpakalpojumu sniedzējiem utml 

Savā ikdienas darbībā PAR īsteno sekojošus pamatprincipus, rīkojoties ar Personas 

datiem: apstrādāt tikai nepieciešamos datus, kuri saistīti ar PAR darbības mērķiem; 
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rūpēties par Personas datu drošu glabāšanu, kā arī ierobežotu piekļuvi datiem; dzēst 

Personas datus pēc tam, kad ir beidzies to apstrādes pamats.  

PAR nodrošina apstrādājamo personas datu konfidencialitāti un īsteno nepieciešamus 

pasākumus Personas datu pasargāšanai no pretlikumīgas piekļuves, Apstrādes. Par veic 

nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai Personas dati netiktu izpausti, mainīti vai 

iznīcināti. 

3. Personas datu kategorijas. 

Personas dati tiek iegūti no Personas tiešā veidā, no Personas veiktajām darbībām un 

izmantotajām PAR sistēmām, kā arī ārējiem informācijas avotiem (plašsaziņas 

līdzekļiem, publiskiem reģistriem vai datu bāzēm utml.). Personas datu kategorijas, kuras 

PAR lielākoties, bet ne tikai, apstrādā ir: 

- Identifikācijas dati (piemēram, vārds/-i un uzvārds/-i, personas kods dzimšanas 

datums, pilsonība, personu apliecinošie dokumenti; 

- Kontaktinformācija (piemēram, faktiskā un/vai deklarētā dzīvesvieta, tālruņa 

numurs, e-pasta adrese); 

- Nodarbošanās/ profesionālie dati (piemēram, izglītība, profesija, darba pieredze, 

darba vieta, amats, intereses/ prasmes, vēlme/ nodoms brīvprātīgi darboties kādā 

no darba grupām; 

- Ģimenes dati: (piemēram, ģimenes stāvoklis, laulātais, bērni); 

- Finanšu dati (piemēram, ziedojumu apmērs, konta informācija); 

- Komunikācijas un audiovizuālie dati (piemēram, piedalīšanās PAR iekšējās 

aptaujās, vizuālie un/vai audioieraksti, e-pasts, PAR komunikāciju rīkos fiksēti 

Personu viedokļi; dati, kuri saistīti ar PAR iekšējo un ārējo IT sistēmu izmantošanu, 

žurnālu ierakstu dati un ierīču dati. 

- PAR darbinieku dati (piemēram, atalgojuma apmērs, apgādājamo skaits un 

veselības dati (slimības lapas, arodveselības dati). 

 

4. Personas datu Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats 

 

PAR Personas datus apstrādā lielākoties zemāk attiecīgajos gadījumos un ar sekojošu 

pamatojumu: 

 

- Biedru uzņemšana, biedru reģistra administrēšana un biedru informēšana. PAR 

apstrādā Personas datus jaunu biedru uzņemšanas procesā. PAR valde uztur (ved) 

biedru reģistru, reģistrējot izmaiņas tajā. PAR biedru informēšana par partijas 

aktualitātēm, lēmumiem, darba grupām, sapulcēm utml. Tiesiskais pamats: PAR 

statūti, Politisko partiju likums un Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas 

likums, PAR leģitīmā interese vai lai izpildītu juridisku pienākumu; 
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- Darba tiesisko attiecību īstenošana. PAR apstrādā Personas datus personāla 

atlases procesā, lai veiktu darbinieku kandidātu atlasi, novērtēšanu, slēgtu darba 

līgumu, novērtētu darbinieku sniegumu un izbeigtu darba tiesiskās attiecības. 

Tiesiskais pamats: Darba likums, darba līguma izpilde, PAR leģitīmā interese vai 

lai izpildītu juridisku pienākumu; 

- Manifesta parakstītāji un/vai atbalstītāji (kuri nav biedri). PAR apstrādā Personas 

datus attiecībā uz tiem, kuri sākotnēji iniciēja PAR izveidošanu un/vai atbalsta tās 

darbību pēc tās dibināšanas. Tiesiskais pamats: PAR statūti, Politisko partiju 

likums un PAR leģitīmā interese. 

- Valde, pārskata padome un brīvprātīgie darbinieki. PAR apstrādā Personu datus, 

kuri nodrošina PAR pārstāvniecību uz āru, PAR iekšējā darba organizāciju un tās 

uzraudzību.  Tiesiskais pamats: PAR statūti, Politisko partiju likums, Brīvprātīgā 

darba likums un PAR leģitīmā interese. 

- PAR deputātu kandidāti. PAR apstrādā personas datus veidojot deputātu 

kandidātu sarakstus, piedalītos Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu kampaņās. Tiesiskais pamats: PAR statūti, Politisko partiju 

likums, Republikas pilsētu domes un novada vēlēšanu likums, Eiropas parlamenta 

vēlēšanu likums, PAR leģitīmā interese vai lai izpildītu juridisku pienākumu.  

- Ziedotāji un citi partijas darbības finansēšanas avoti. PAR apstrādā Personas datus 

par PAR biedru veiktajiem biedru naudas un iestāšanās naudas maksājumiem, 

fizisko personu dāvinājumiem (ziedojumiem), ienākumiem darījumos ar fiziskām 

personām. Tiesiskais pamats: Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums, 

PAR pienākums izpildītu juridisku pienākumu. 

- Sadarbības partneri. PAR apstrādā Personas datus par sadarbības partneriem, 

pakalpojumu sniedzējiem un preču piegādātājiem, to pārstāvjiem un 

kontaktinformāciju. Tiesiskais pamats: PAR statūti, Politisko partiju likums, 

Komerclikums, PAR leģitīmā interese vai lai izpildītu juridisku pienākumu.  

 

5. Personas datu saņēmēji un apstrādes ģeogrāfiskā teritorija. 

 

- Galvenokārt 4.punktā minētie Personas dati var tikt nodot sekojošiem subjektiem 

atbilstoši to kompetencei PAR ietvaros: biedri, valde, valdes priekšsēdētājs, 

brīvprātīgie darbinieki, darbinieki un pārskata padome; 

- Ārpus PAR augstāk minētie Personas dati var tikt nodoti citiem saņēmējiem, 

piemēram,  

- Normatīvajos aktos noteiktajām publiskajām institūcijām (piemēram, Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesām, 

tiesībsargājošām iestādēm, uzraugošām iestādēm); 

- Politisko partiju apvienībai “Attīstībai/ Par!”, reģistrācijas Nr.40008275931; 
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- PAR ārējiem grāmatvežiem, auditoriem, juristiem un citām personām, kuras 

saistītas ar pakalpojumu sniegšanu PAR; 

- Lielākoties Personas dati tiek apstrādāti Latvijas/ Eiropas Savienības teritorijā, 

tomēr noteiktās situācijās dati var tikt nodoti ārpus minētās teritorijas. 

- Personas datu nodošanu ārpus Latvijas/ Eiropas Savienības teritorijas var notikt, 

ja tam ir tiesisks pamatojums. 

 

6. Personas datu glabāšanas ilgums 

 

Personas dati tiek apstrādāti kamēr ir spēkā esošs apstrādes pamats. Šāds periods var 

būt saistīts ar Personas izteikto piekrišanu, PAR likumisko interesi vai lai izpildītu 

juridisku pienākumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, 

civiltiesisko darījumu, dokumentu arhivēšanas, grāmatvedības utml.jomās.). 

 

7. Personas tiesības. 

 

Personai ir visas normatīvajos aktos noteiktās tiesības attiecībā par savu datu apstrādei, 

tajā skaitā, 

 

- Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei; 

- Prasīt veikt labojumus attiecībā uz saviem Personas datiem; 

- Pieprasīt dzēst Personas datus, izņemot gadījumus, ja Personas datu Apstrāde tiek 

veikta, izpildot PAR tiesisko pienākumu vai ar līgumu uzņemtos pienākumus; 

 

8. Kontaktinformācija un noteikumu spēkā esamība 

 

- Jebkuros ar Personas datu Apstrādi saistītos jautājumos lūdzam sazināties ar PAR, 

rakstot e-pastu uz: mes@kustibapar.lv 

- Noteikumi ir pieejami visiem PAR biedriem un atbalstītājiem. PAR patur tiesības 

grozīt šos Noteikumus, paziņojot to Personām  mēnesi iepriekš. 

 

 
 
 
 
Partijas Kustība ‘’Par!’’ valde 


