LMIFB privātuma politika.
Šīs Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrības privātuma politikas (turpmāk –
Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par
personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta
tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.
Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku
personu.

Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista
kontaktinformācija.
Personas datu pārzinis ir Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība
reģistrācijas numurs: 40008010717, adrese: Ezermalas 6-248, Rīga, LV 1006, interneta
vietne: www.lmifb.lv, e-pasts: info@lmifb.lv.

Personas datu apstrādes nolūki.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu pilntiesīgu dalību Latvijas Medicīnas
inženierzinātnes un fizikas biedrībā.
Ja Jūs nesniegsiet Mums nepieciešamos personas datus, Mēs nevarēsim nodrošināt Jūsu
uzņemšanu un dalību Biedrībā, biedrības Statūtos noteiktajā kārtībā.

Personas dati

Juridiskais pamats

- vārds un uzvārds;
- personas kods;
- kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);
- informācija par darba vietu vai mācību iestādi.

Biedrību un nodibinājumu likums,
spēkā no 01.04.2004.
Latvijas Medicīnas inženierzinātnes
un fizikas biedrības Statūti.

No kādiem avotiem Mēs iegūstam personas datus?
- Jūs
Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums iesnieguma formā.

Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?
Jūsu sniegtie dati ir paredzēti tikai un vienīgi LMIFB iekšējai lietošanai, piekļuve Jūsu
personas datiem ir tikai apstiprinātajiem Valdes locekļiem. Jūsu personas dati nekad un
nekādos apstākļos nevar tikt nodoti lietošanai citām personām vai organizācijām.

Cik ilgi Jūsu personas datu informācija tiek glabāta?
Visi no Jums iegūtie personas dati tiks glabāti no iesniegšanas brīža līdz Biedrības
likvidēšanai.
Pēc minētā perioda beigām, Mēs drošā veidā iznīcināsim Jūsu personas datus.

Kā tiek aizsargāta Jūsu informācija?
Mēs vienmēr aizsargāsim Jūsu informāciju un veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu,
ka personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem par fizisko personu
datu apstrādi un aizsardzību.

Jūsu tiesības.
Normatīvajā regulējumāpersonas datu aizsardzības jomā piešķir Jums noteiktas tiesības
attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Lai īstenotu zemāk minētās tiesības, lūdzu iesniedziet
rakstveida iesniegumu Mums.
- Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam Jūsu personas datus.
- Personas datu labošana
Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to
izlabot.
- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz
Mūsu likumīgajām interesēm, tomērtas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa
Mums turpināt apstrādāt Jūsu datus.
- Dzēšana
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas
neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums saglabāt datus līdz tam
paredzētajam termiņam.
- Apstrādes ierobežojums
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi,tomēr tas neattiecas
uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums turpināt apstrādāt Jūsu datus noteiktā apjomā.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums:
info@lmifb.lv

