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“RTM TOUR” BIEDRĪBAS 
Personu datu apstrādes noteikumi 

 
I Vispārējie noteikumi 

 
1. “RTM Tour” biedrības datu apstrādes noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka datu 

apstrādes rezultātā iegūtos datus, sistēmas lietošanu un aizsardzību, uzglabāšanas, 
pārskatīšanas un nodošanas kārtību, kā arī datu apstrādes iekārtu uzstādīšanas kārtību. 
 

2. “RTM Tour” biedrības valde ar rīkojumu nosaka datu apstrādes politikas nostādnes un 
mērķus. 
 

3. Šie noteikumi izstrādāti atbilstoši LR tiesību aktos noteiktajām prasībām, “RTM Tour” 
biedrības datu apstrādes politikas nostādnēm un datu apstrādes mērķiem. 
 

4. Noteikumi ir saistoši visiem “RTM Tour” biedrības biedriem. Noteikumi ir attiecināmi 
uz visiem personu datiem, kas tiek apstrādāti datu apstrādes sistēmā. 
 

II Datu apstrādes sistēma 
 

5. “RTM Tour” biedrības datu apstrādes sistēma sastāv no datora, programmatūras un 
datu glabātavām, kas izvietoti “RTM Tour” biedrības juridiskajā adresē. 
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III Informācijas klasifikācija un pieejamība 
 

6. Savāktajiem datiem tiek piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, jo tie satur personu 
identificējošus datus. 
 

7. “RTM Tour” biedrības valde ar rīkojumu nosaka datu glabātuves organizatorisko 
uzraudzību un datu nodošanas instrukciju. 
 

8. “RTM Tour” biedrības valde ar rīkojumu nozīmē “RTM Tour” biedrības darbiniekiem 
(turpmāk – lietotāji) piekļuvi datu apstrādes sistēmām un atbildīgo personu (turpmāk – 
atbildīgā persona) par datu apstrādes sistēmas izmantošanu, uzglabāšanu, pārskatīšanu 
un nodošanu.  

 
9. Savāktie dati par “RTM Tour” biedrības biedriem tiek glabāti vienu kalendāro gadu, ja 

vien biedrs nepagarina savu biedra statusu uz vēl nākamo kalendāro gadu. 
 

IV Atbildīgās personas un lietotāju pienākumi, tiesības un atbildība 
 

10. Atbildīgās personas tiešie pienākumi, tiesības un atbildība ir ietverti tās amata aprakstā 
un/vai darba līgumā. Atbildīgās personas pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem 
un ievērot tos ikdienas darbā. 
 

11. Atbildīgās personas pienākumi: 
 
10.1.uzturēt datu apstrādes sistēmas tehniskos resursus; 
10.2.nodot apstrādātos saskaņā ar šīs kārtības 11.punktu; 
10.3.sniegt priekšlikumus “RTM Tour” biedrības valdei datu apstrādes sistēmas 
uzlabošanai, datu apstrādes mērķu aktualizācijai un arhīva apjoma izmaiņām. 
10.4.ārkārtas gadījumos (piemēram, ugunsgrēks, plūdi u.c.) organizēt savākto datu 
evakuāciju un uzglabāšanu līdz apdraudējuma novēršanai. 
10.5.izstrādāt un veikt datu apstrādes audita noteikumus. 
 

12. Atbildīgā persona apstrādātos datus nodod “RTM Tour” biedrības darbiniekam, 
biedriem, sadarbības partnerim vai tiesībsargājošo un citu valsts iestāžu amatpersonām, 
pamatojoties uz minēto personu rakstiska iesnieguma pamata un saskaņā ar “RTM 
Tour” biedrības valdes rezolūciju.  
 

13. Atbildīgajai personai ir pienākums veikt uzskaiti par personām, kuras tiek iesaistītas 
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personu datu apstrādē. 
 

14. Lietotāja tiešie pienākumi, tiesības un atbildība ir ietverti katra lietotāja amata aprakstā 
un/vai darba līgumā. Lietotāja pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot 
tos ikdienas darbā. 
 

15. Lietotājam ir tiesības: 
14.1.izmantot “RTM Tour” biedrības datu apstrādes tehniku, lai rūpētos par “RTM 
Tour” biedrības darbības nodrošināšanu. 
14.2. pieprasīt atbalstu gadījumā, ja datoram, monitoram vai programmatūrai ir radušies 
traucējumi vai arī lietotājam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka pastāv iespējami draudi 
sistēmas un datu drošībai. 
 

16. Lietotājam ir aizliegts: 
15.1.izpaust ziņas par “RTM Tour” biedrības datu apstrādes tīkla uzbūvi un 
konfigurāciju, kā arī atklāt kvalificēto informāciju nepiederošām personām. 
15.2.kopēt personu datu saturošus failus uz ārējiem datu nesējiem, ja šādu pilnvarojumu 
nav devusi “RTM Tour” biedrības valde. 
15.3.mainīt lietošanā saņemtās datu apstrādes tehnikas un programmatūras 
konfigurāciju, kā arī instalēt programmatūru. 
 

17. Lietotājs apņemas saglabāt informācijas konfidencialitāti arī pēc darba tiesisko 
attiecību izbeigšanas. 
 

V Datu apstrādes sistēmas uzstādīšana un programmas lietošana  
 

18. Datu apstrādes tehnikas un tās programmatūras uzstādīšanu un administrēšanu 
nodrošina specializēts IT uzņēmums, ar kuru “RTM Tour” biedrības slēdz līgumu par 
atbilstošo, licencēto programmatūru uzstādīšanu.  
 

VI Citi noteikumi 
 

19. Jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos regulē “RTM Tour” biedrības datu 
apstrādes politikas nostādnes, datu apstrādes mērķi un “RTM Tour” biedrības valdes 
rīkojumi un citi dokumenti. 
 
 
“RTM TOUR” BIEDRĪBA  
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Valdes loceklis:       Mareks Nemme 
 


