
Informācija par veikto personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/ER (Vispārīgā datu aizsardzības regula) nosacījumiem: 

Personas datu apstrādes nolūks: Pacientu uzskaite veselības pakalpojumu nodrošināšanai.  

Pārzinis: SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”. Adrese: Tukuma novads, Irlavas pagasts, Irlava, LV-

3137, reģistrācijas Nr. 40003249082, Tālrunis: 63154837, E pasts: irlavas_slimn@tukums.parks.lv  
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, 

epasts: raivis@grubesbirojs.lv, Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550,                       

e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv. 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta a)apakšpunkts un c)apakšpunkts („Ārstniecības likums” un „Pacientu tiesību likums”, un uz šo 

likumu pamata izdotie tiesību akti) un 9.panta a)apakšpunkts, c)apakšpunkts un h) apakšpunkts. 

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija, Nacionālā veselības dienesta 

Vadības informācijas sistēma "VIS" (E-veselības sistēma). 

Personas datu kategorijas: Pacienti. 

Personas datu glabāšanas ilgums: 75 gadi. 

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā 

apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists 

varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās 

institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Apdrošināšanas sniedzējs, ja datu subjekts vēlas izmantot 

apdrošināšanas pakalpojumus. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām 

organizācijām. 

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., 

bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes 

ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt 

piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; 

Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu 

valsts inspekcijai.  

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp 

profilēšana. 

 

Informācijai:  

Pacienta personas datu izpaušana vai nodošana citai personai ir iespējama tikai tad, ja attiecīgais pacients ir 

sniedzis savu atļauju to darīt. Ja vēlaties, lai šo informāciju un / vai dokumentu (piemēram, analīzes rezultātus, 

izrakstus vai tml.) varētu saņemt cita persona, lūdzam vērsties SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” pie 

galvenās virsmāsas un aizpildīt pilnvarojuma formu. 
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