Ierobežotas pieejamības iekšēja informācija

Dienas centrs ‘’Svētās Ģimenes Māja’’
Vecrīgā, Klostera ielā 5 un 7

Vārds, Uzvārds, ____________________________________________
Personas kods:__/__/__/__/__/__/ - __/__/__/__/__
Dzīvesvietas adrese: _________________________________________
Tālrunis, e-pasta adrese:____________________________________
Iesniegums par dienas centra
pakalpojuma piešķiršanu
Lūdzu piešķirt man dienas centra pakalpojumu.
Esmu informēts par manu personas datu apstrādi un manu
apmeklējumu uzskaiti pakalpojuma saņemšanas laikā.
Vārds, uzvārds: _______________________________
Paraksts: _____________________
Datums: ___/___/2018.

Ierobežotas pieejamības iekšēja informācija

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas Sociālais
dienests), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67105048,
elektroniskā pasta adrese: soc@riga.lv.
Personas datu apstrādātājs: Dienas centrs ‘’Svētās Ģimenes Māja’’, adrese:
Vecrīgā, Klostera ielā 5 un 7, tālrunis:20000466, elektroniskā pasta adrese:
gimenesmaja@gmail.com.
Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un
informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5,
Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.
Jūsu iesniegumā par dienas centra pakalpojuma nodrošināšanu norādīto
personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese
kontaktinformācija) apstrādes mērķis: lēmuma pieņemšanai par sociālā
pakalpojuma sniegšanu.
Jūsu dienas centra klientu reģistrācijas žurnālā norādīto personas datu (vārds,
uzvārds, paraksts) apstrādes mērķis: veikt Jūsu apmeklējumu uzskaiti dienas
centrā, kas ir par pamatu saņemtā pakalpojuma apmaksai no Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos
noteikto pienākumu izpilde (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums,
Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumi Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtība”, Ministru kabineta 13.07.2017. noteikumi Nr. 338
“Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un Rīgas domes 04.09.2012. saistošie
noteikumi Nr.184 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtība”).
Personas datu saņēmēji: Rīgas Sociālais dienests (Pakalpojuma līguma saistību
izpildei un kontrolei) un pēc nepieciešamības Rīgas domes Labklājības
departaments (veicot dienas centra pakalpojuma pilngadīgām personām norises un
piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli).
Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 10 gadus no pakalpojuma
pārtraukšanas brīža.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1.
pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas
datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu
Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes
ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2.
iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības
iestādē (Datu valsts inspekcijā).

