
 

Nosaukums Respondus Monitor platforma un LockDown Browser pārlūks 

Vai tiek 

apstrādāti 

fiziskas 

personas dati 

(turpmāk – 

Dati) 

Jā, izmantojot Respondus Monitor platformu tiek apstrādāti studējošo un 

darbinieku personas dati. 

Datu 

kategorijas 

(kādi dati tiek 

apstrādāti) 

Studējošajiem vārds, uzvārds, apliecības numurs, personas kods, RSU e-pasts, 

foto, balss un video ieraksts, profilēšanas rezultātā iegūtie dati. 

Darbiniekiem vārds, uzvārds, amats kontaktinformācija. 

Vai tiek 

apstrādāti 

īpašo 

kategoriju 

dati. Ja tiek, 

kādi. 

Nē, īpašo kategoriju personas dati netiek apstrādāti. 

Datu 

apstrādes 

mērķis 

Datu apstrādes mērķis ir moderna, kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša 

studiju procesa nodrošināšana, attālināta vai daļēji attālināta studiju procesa 

nepārtrauktības nodrošināšana, kā arī ticamu zināšanu novērtēšana. 

Datu 

apstrādes 

pamatojums 

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta b), c) un f) 

apakšpunkts, 49.panta 1.punkta b) apakšpunkts – pušu savstarpēji noslēgtā studiju 

līguma izpilde, normatīvo aktu prasības par attālināta vai daļēji attālināta studiju 

procesa ieviešanu, un RSU leģitīma interese studiju procesa modernizēšanai un 

kvalitātes celšanai. 

Personas datu 

Saņēmēji 
RSU darbinieki, kam tas ir nepieciešams tiešo darba pienākumu veikšanai. 

Apstrādātājs 
Respondus, Inc. 

PO Box 3247, Redmond, WA  98073, USA 

Vai personas 

dati tiek 

nodoti ārpus 

ES\EEZ 

valstīm 

Jā, izmantojot Respondus Monitor platformu personas dati tiek nosūtīti uz trešo 

valsti pamatojoties uz Regulas 46.panta 1.punktu, 2.punkta c) apakšpunktu – 

pārzinis un apstrādātājs ir sniedzis atbilstošas garantijas ar nosacījumu, ka datu 

subjektiem ir pieejamas īstenojamas datu subjekta tiesības un efektīvi tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi, kā arī atbilstoši standarta datu aizsardzības klauzulām 

noslēgts līgums starp pārzini un apstrādātāju.  

Saite uz 

līgumu un 

datu 

apstrādes 

nosacījumiem 

https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/Respondus_DPA_270820_LV.pdf 

https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Documents/Respondus_DPA_270820_EN.pdf 

 

Profilēšana 

Respondus Monitor izmantošanas laikā notiek personas profilēšana – jebkura 

veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu 

izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus 

aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās 

personas sniegumu studiju procesā. 

Programmatūra izmanto mākslīgā intelekta algoritmus, lai atzīmētu aizdomīgus 

mirkļus par studējošo uzvedību pārbaudījuma laikā, kurus docētājiem ir jāpārskata 

https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/Respondus_DPA_270820_LV.pdf
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Documents/Respondus_DPA_270820_EN.pdf


videoierakstā. Šī programma ļauj automātiski noteikt studējošo uzvedību, kas 

varētu liecināt par krāpšanos pārbaudījumu laikā.  

Profilēšana ir instruments, kas palīdz veikt korektu un ticamu studējošā zināšanu 

novērtējumu. Pārbaudījuma gala vērtējumu nosaka docētājs, izvērtējot 

profilēšanas rezultātā iegūto materiālu un studējošā pārbaudes darba rezultātus. 

Datu 

apstrādes 

termiņš 

Ar Respondus Monitor platformas palīdzību veiktie video un balss ieraksti pēc 

veiktās profilēšanas tiek uzglabāti 60 dienas pēc pārbaudījuma veikšanas. Pēc 

noteiktā termiņa beigām ieraksti tiek dzēsti un turpmāka to apstrāde vairs netiek 

veikta. 

Datu 

apstrādes 

pārzinis 

RSU, vienotais reģistrācijas Nr. 90000013771, juridiskā adrese Dzirciema iela 16, 

Rīga, LV-1007 

 

kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: rsu@rsu.lv, 

tel.: +37167409105 vai personu.dati@rsu.lv, tel.: +37167409248 (Datu drošības 

un pārvaldības daļa) 

 
kontaktinformācija ar studiju procesu saistītajos jautājumos ir: rsu@rsu.lv, tel.: 

+371 67409105 vai md@rsu.lv 

 
kontaktinformācija ar IT rīku tehnisko nodrošinājumu un lietošanas apmācību 

saistītajos jautājumos ir: it@rsu.lv, tel.: +37167061515 (IT Servisa centrs) 

Studējošo 

tiesības 

Studējošajiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu 

vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu un tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi, kā 

arī tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. 

Plašāku informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām, kā datu 

subjekta tiesībām, var uzzināt RSU Privātuma politikā (LV - 

www.rsu.lv/privatuma-politika, ENG www.rsu.lv/privacy-policy).  
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