
Datu pārraudzība projektā “Mobilizing Science: Transnationally Mobile Researchers in 

Comparative Perspective 

 

Paldies, ka piekritāt piedalīties projektā “Mobilizing Science: Transnationally Mobile Researchers in 

Comparative Perspective” (1.1.1.2/VIAA/2/18/275, Agreement No. 9.-14.5/88). 

 

Projekta mērķis ir apzināt un analizēt jauno zinātnieku (early career researchers) mobilitātes pieredzes 

trīs nacionālajos kontekstos: Latvijā, Japānā un Melnkalnē. Izvērstāka informācija par projektu 

pieejama tā majaslapās latviešu un angļu valodā. 

 

Projekta vadītāja un datu apstrādātāja ir pētniece Ieva Puzo, sasniedzama pa e-pastu ieva.puzo@rsu.lv.  

 

Piedaloties pētījumā, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei, kas nepieciešama projekta 

organizēšanai, lai pētījumā gūtie dati tiktu izmantoti projekta zinātnisko mērķu sasniegšanai un 

publiskoti zinātniskos un izglītojošos nolūkos (t.sk. izstādēs, zinātniskajās publikācijās, konferencēs un 

monogrāfijās).    

 

Pētījuma gaitā netiek vākti identificējamu personu dati, taču atsevišķos gadījumos var būt iespējams 

pētījuma dalībniekus identificēt pēc sniegtajām atbildēm. Pētījuma dalībnieki tiks anonomizēti jebkuros 

tekstos vai cita veida materiālos, kas tiks radīti, balstoties uz pētījumā ievāktajiem datiem. 

 

Jūsu piedalīšanās pētījumā ir pilnīgi brīvprātīga. Pētījuma dalībniekiem nav jāatbild uz jautājumiem, uz 

kuriem viņi nevēlas atbildēt. Jums kā pētījuma dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdi labot, papildināt vai 

pārtraukt savu personas datu apstrādi vai jautāt par savu personas datu iznīcināšanu, kā arī Jums ir 

tieības iegūt visu informāciju, kas ir savākta par Jūsu personas datiem. Tāpat pētījuma dalībnieki var 

pārtraukt interviju un atteikties piedalīties pētījumā jebkurā brīdī. Šādā gadījumā (ja atteikšanās notiek 

līdz brīdim, kad dati ir jau iekļauti publikācijās vai citos publicētos materiālos) iegūtie dati tiks uzreiz 

izdzēsti un netiks izmantoti. 

 

Saņemot pētījuma dalībnieka atļauju, intervijas var tikt ierakstītas pētnieces diktafonā (ja intervija 

notiek klātienē) vai ar elektroniskās platformas Zoom starpniecību (ja intervija notiek tiešsaistē). 

Gadījumā, ja intervijas tiks ierakstītas Zoom platformā, var tikt apstrādāti Jūsu personas dati, 

piemēram, balss. Ar elektroniskās platformas Zoom veikto personas datu apstrādi var iepazīties šeit: 

https://zoom.us/privacy-and-legal.  

 

Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta a) apakšpunktu, t.i., akceptējot dalību šajā pētījumā, Jūs piekrītat Jūsu personas datu apstrādei 

šeit norādītajiem mērķim un apjomā. 

 

Pētījuma gaitā iegūtie dati tiks glabāti beztermiņā. Tie tiek uzglabāti Dropbox vietnē (aizsargātā ar 

paroli), un tiem piekļūst datu apstrādātāja pētniece Ieva Puzo. Atsevišķos gadījumos pētniece var 

izmantot transkripcijas programmu otter.ai veikto interviju transkribēšanai. Tāpat dati var tikt nodoti 

trešajām personam, kas veiks atsevišķu interviju transkribēšanu uz uzņēmuma līguma pamata 

Gadījumā, kad pētniece sniegs piekļuvi transkribētājām atsevišķu interviju transkribēšanu, tad 

transkribētājam līgumā tiks iekļauts punkts par transkribēto datu konfidencialitāti.  

 

Tā kā datu ierakstīšanā, uzglabāšanā un transkribēšanā tiek izmantotas attiecīgi Zoom, Dropbox un 

otter.ai platformas un šīs platformas nav bāzētas ES/EEZ valstīs, tām teorētiski ir piekļuve interviju 

datiem. 

https://www.rsu.lv/projekts/mobilizejot-zinatni-petnieku-parrobezu-mobilitate-salidzinosa-skatijuma
https://www.rsu.lv/en/project/mobilizing-science-transnationally-mobile-researchers-comparative-perspective
mailto:ieva.puzo@rsu.lv
https://www.zoom.us/
https://zoom.us/privacy-and-legal
https://www.dropbox.com/
https://otter.ai/


Ar papildus informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi,savām tiesībām un iespēju iebilst pret 

savu personas datu apstrādi varat iepazīties RSU privātuma politikā: 

LV - www.rsu.lv/privatuma-politika 

ENG www.rsu.lv/privacy-policy 

vai papīra formātā RSU Informācijas centrā. 

 

Datu pārzinis: 

Rīgas Stradiņa universitāte 

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 

e-pasts: rsu@rsu.lv; 

tel.: 67409232 

 

Par visiem personas datu apstrādes jautājumiem, ko veic RSU, aicinām sazināties ar RSU datu 

aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz adresi personu.dati@rsu.lv vai izmantojot augstāk minētos 

kontaktus. 


