
 

 

Datu apstrāde apmeklētāja pieņemšanas kvalitātes kontroles un Maksātnespējas kontroles 
dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšanai, veicot audioierakstu 

Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka apmeklētāju pieņemšana Maksātnespējas kontroles 
dienestā tiek organizēta atbilstoši iekšējā normatīvā aktā  „Apmeklētāju pieņemšanas kārtība” 
noteiktajam,  kurā, citastarpā,  paredzēta personas datu apstrāde - audioieraksta veikšana 
apmeklētāja pieņemšanas laikā. Ņemot vērā, ka konkrētās datu apstrādes (audioieraksta veikšana) 
tiesiskais pamats nav Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts - datu 
subjekta piekrišana, ja pieteiksieties un ieradīsieties uz apmeklējumu Maksātnespējas kontroles 
dienestā, Jums netiks vaicāta piekrišana audioieraksta veikšanai apmeklējuma laikā, bet Jūs par to 
tiksiet informēti. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums un nolūks: 

Tiesiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts - 
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim 
likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

Datu apstrādes nolūks :  
Apmeklētāja pieņemšanas kvalitātes kontroles un Maksātnespējas kontroles dienesta darbības 
tiesiskuma nodrošināšanai. 

Personas datu ieguves avots:  

Pats datu subjekts (apmeklētājs, kurš pieteicies uz apmeklējumu Maksatnespējas kontroles dienestā 
atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta iekšējā normatīvajā aktā „Apmeklētāju pieņemšanas 
kārtība”  noteiktajai kārtībai). Personas dati tiek iegūti, veicot personas balss ierakstu apmeklējuma 
laikā. 

Personas datu kategorijas: 

Personas balss ieraksts. 

Esošās un paredzamās personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kurām audioieraksts būs 
pieejams): 

- Maksātnespējas kontroles dienesta direktors un saskaņā ar Maksātnespējas kontroles dienesta 
direktora rezolūciju noteiktie Maksatnespējas kontroles dienesta nodarbinātie. 

- Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā audioieraksts var tikt nodots attiecīgām 
valsts pārvaldes iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un tiesai. 

Audioieraksta glabāšanas ilgums: 

Audioieraksts tiks glabāts Maksātnespējas kontroles dienestā 1 gadu no ieraksta veikšanas brīža, vai 
strīda, kas varētu rasties saistībā ar audioierakstā atspoguļoto informāciju, rašanās un tā risināšanas 
gadījumā, līdz lietas izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 



 

 

Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz šādu Maksatnespējas kontroles dienesta veikto datu 
apstrādi: 

- Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem (balss ierakstam), noklausoties to. Jūsu kā 
datu subjekta piekļuves tiesības var tikt realizētas, ievērojot ierobežotas pieejamības 
informācijas izmantošanas nosacījumus, kā arī citu fizisko personu tiesības un brīvības. 

- Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, iebilst pret savu personas 
datu apstrādi, vai pieprasīt dzēst savus personas datus. Minētās tiesības ir ierobežotas un var 
tikt īstenotas tiktāl, ciktāl šī personas datu apstrāde nav saistīta ar Maksātnespējas kontroles 
dienestam normatīvajā regulējumā noteiktajām funkcijām, uzdevumiem, pienākumiem un 
tiesībām, kā arī ciktāl šāda apstrāde nav nepieciešama Maksātnespējas kontroles dienesta vai 
trešās personas tiesisko interešu aizsardzībai.  

- Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par Maksātnespējas kontroles dienesta veikto Jūsu personas 
datu apstrādi, veicot audioierakstu, nosūtot atbilstoši elektronisko dokumentu sagatavošanas 
prasībām noformētu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi: mkd@mkd.gov.lv, vai, nosūtot 
iesniegumu pa pastu: Maksātnespējas kontroles dienests, Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050, 
vai arī, iesniedzot iesniegumu klātienē Maksātnespējas kontroles dienesta lietvedībā 
Mārstaļu ielā 19, Rīgā. Maksātnespējas kontroles dienests izskatīs Jūsu iesniegumu un sniegs 
Jums rakstveida atbildi VDA regulā noteiktajā kārtībā un termiņā.  
Gadījumā, ja, saņemot Maksātnespējas kontroles dienesta sniegto atbildi, Jūs tomēr 
uzskatīsiet, ka ir  pārkāptas Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, veicot audioierakstu, 
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 
11/13-11, Rīgā, LV-1011, Tālrunis: 67 22 31 31, Fakss: 67 22 35 56, E-
pasts: info@dvi.gov.lv, tīmekļa vietne: www.dvi.gov.lv. 
 

 


