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PRIVĀTUMA POLITIKA 

 
1. Personas datu apstrādes pārzinis 

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža 
(turpmāk – HOTEL SCHOOL), reģistrācijas numurs: 40103277684, adrese: Smilšu iela 3, 
Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis: (+371) 67213037, e-pasts: info@hotelschool.lv. 

 
2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par 
personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, par to, kādos gadījumos dati tiek 
izpausti, datu glabāšanas termiņiem un datu aizsardzību. Sīkāka informācija par personas 
datu apstrādi var būt norādīta arī līgumos un HOTEL SCHOOL iekšējos normatīvajos aktos. 

2.2. HOTEL SCHOOL, veicot datu subjektu personas datu apstrādi, pilnībā ievēro piemērojamos 
normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulu (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk Regula). 

2.3. HOTEL SCHOOL nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas 
piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai 
iznīcināšanas. 

 
3. Personas datu kategorijas 

3.1. HOTEL SCHOOL datu subjektu personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā 
apmērā.  

3.2. Personas dati var tikt ievākti no paša datu subjekta vai no datu bāzēm un reģistriem 
(piemēram, VIIS), vai trešajām personām, piemēram, ārzemju aģentiem.  

3.3. Personas datu kategorijas, kuras HOTEL SCHOOL lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir: 
3.3.1. identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dati 

no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), foto;  
3.3.2. kontaktinformācija - piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;  
3.3.3. profesionālie dati – piemēram, amats, darba vieta; 
3.3.4. dati par izglītību un prasmēm – piemēram, mācību ilgums, mācību iestāde, izglītības 

programma, saņemtie vērtējumi, apmeklējums, valodu prasmes dati;  



3.3.5. dati par darba pieredzi – piemēram, CV un motivācijas vēstulēs iekļautie dati, dati par 
nodarbošanos;  

3.3.6. dati par darba tiesiskajām attiecībām un darba samaksu – piemēram, ziņas par darba 
līgumu un tā grozījumiem, dati par darbnespējas lapām un atvaļinājumiem, dati par 
aprēķināto un izmaksāto darba samaksu;  

3.3.7. sociālie dati – piemēram, dati par dzimumu, vecuma grupu, pilsonību, nodarbinātību, 
dati par maznodrošinātas, trūcīgas personas statusu; 

3.3.8. īpašu kategoriju personas dati – piemēram, dati par veselību, invaliditātes veidu, 
tautību; 

3.3.9. finanšu dati – piemēram, bankas konta rekvizīti, studiju un mācību maksas, stipendiju, 
atlīdzību, kompensāciju un citu maksājumu dati;  

3.3.10. ar dalību pasākumos vai projektos saistītie dati - piemēram, dati par piedalīšanos 
semināros, konferencēs, vasaras skolās, projektos, pasākumos, foto un video materiāli, 
pieredzes stāsti; 

3.3.11. dati attiecībā uz HOTEL SCHOOL tīmekļa vietņu (www.hotelschool.lv un www.e-
hotelschool.lv) apmeklējumu, piemēram, datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju 
informācija, tehniskā informācija, tai skaitā sīkdatnes (skat. Sīkdatņu politika); 

3.3.12. dati par apmierinātību, piemēram, atbildes uz aptauju jautājumiem;  
3.3.13. fotoattēli, video, kā arī balss ieraksti, kas uzņemti HOTEL SCHOOL telpās vai tās 

rīkotajos pasākumos ārpus HOTEL SCHOOL telpām. 
 
4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats 

4.1. HOTEL SCHOOL datu apstrādes mērķi ir likumiski un saistīti ar izglītības iestādes darbību: 
4.1.1. personālā vadība: personālā atlase, pieņemšana darbā, darba līgumu noslēgšana un  

darba tiesību ievērošana; 
4.1.2. finanšu un grāmatvedības pārvaldība: piekļuve informācijai par darbinieku kontiem ar 

algas izmaksas nolūku, piekļuve informācijai par studējošo / izglītojamo kontiem ar 
studiju / mācību maksas atgriešanas nolūku; 

4.1.3. uzņemšanas un Studiju procesa nodrošināšana: personas dati studiju / mācību / 
prakses līgumu noslēgšanai, studējošo / izglītojamo reģistrēšanai VIIS, studējošo / 
izglītojamo personas lietu kārtošanai, ielūgumu noformēšanai uzturēšanas atļaujas 
pieprasīšanai, reģistrēšanai un pagarināšanai reflektantiem no ārzemēm, bibliotekāro 
pakalpojumu sniegšanai; 

4.1.4. mārketings un klientu attiecību veidošana: potenciālo reflektantu, studējošo / 
izglītojamo un absolventu kontaktinformācija HOTEL SCHOOL piedāvāto studiju / 
apmācību, semināru un konferenču reklamēšanai; 

4.1.5. statistikas datu vākšana par absolventu nodarbinātību izglītības iestādes darbības 
kvalitātes pašnovērtēšanas nolūkā; 

4.1.6. drošības nodrošināšana telpās un īpašuma aizsardzība: videonovērošanas veidā.  
4.2. Personas datu apstrāde HOTEL SCHOOL ir atļauta tikai tad, ja normatīvajos aktos nav 

noteikts citādi un ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:  
4.2.1. saņemta personas datu subjekta piekrišana;  
4.2.2. datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta 

lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;  
4.2.3. datu apstrāde nepieciešama likumā noteikto HOTEL SCHOOL funkciju veikšanai; 
4.2.4. lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses. 

 



5. Personas datu saņēmēji 
5.1. HOTEL SCHOOL var nodot personas datus datu apstrādātājiem saskaņā ar personas datu 

apstrādes līgumu, kā arī citiem saņēmējiem, ja tam ir tiesisks pamats.  
5.2. Nododot personas datus datu apstrādātājiem, HOTEL SCHOOL veic nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi 
saskaņā ar HOTEL SCHOOL norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, 
t.sk. Regulai, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. 

5.3. Personas dati var tikt nodoti šādiem saņēmējiem, piemēram: 
5.3.1. tiesībsargājošajām iestādēm; 
5.3.2. Izglītības Ministrijai; 
5.3.3. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai; 
5.3.4. Akadēmiskās informācijas centram; 
5.3.5. Izglītības kvalitātes valsts dienestam; 
5.3.6. Valsts izglītības satura centram; 
5.3.7. Valsts izglītības attīstības aģentūrai;  
5.3.8. Valsts ieņēmumu dienestam; 
5.3.9. Nodarbinātības valsts aģentūrai;  
5.3.10. auditoriem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, 

HOTEL SCHOOL sadarbības partneriem, kas iesaistās HOTEL SCHOOL funkciju izpildē 
un citiem sadarbības partneriem, kas ir personas datu apstrādātāji;  

5.3.11. pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī HOTEL 
SCHOOL tīmekļvietņu uzturēšanas . 

 
6. Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija 

6.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). 
 

7. Glabāšanas periods 
7.1. HOTEL SCHOOL apstrādā un glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu 

apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts ārējos vai iekšējos normatīvajos 
aktos, kas reglamentē izglītības procesu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos 
aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c. Tā kā apstrādes nolūki var 
atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais uzglabāšanas periods var atšķirties. 

 
8. Datu subjekta tiesības 

8.1. Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var 
īstenot, iesniedzot iesniegumu HOTEL SCHOOL direktoram: 

8.1.1. iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta HOTEL SCHOOL personu datu apstrādes 
sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu; 

8.1.2. iegūt informāciju par tām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir saņēmušas 
informāciju par šo datu subjektu;  

8.1.3. pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo. 
 
9. Citi noteikumi 

9.1. HOTEL SCHOOL ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, 
publicējot privātuma politikas aktuālo versiju HOTEL SCHOOL tīmekļa vietnēs 
(www.hotelschool.lv un www.e-hotelschool.lv). 

 


