
Nolūkā nodrošināt Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmā “Rezidentūra medicīnā” un Latvijas 

Universitātes izglītības programmā “Medicīna” no valsts budžeta līdzekļiem finansētās 

studiju vietās vienotās uzņemšanas konkursa (turpmāk – Vienotā uzņemšana) reflektantu 

personas datu korektu apstrādi, informējam, ka: 

 

1. Vienotās uzņemšanas interviju procesā reflektantu intervijas notiks ar 

elektroniskās platformas “Zoom” starpniecību. Vienotās uzņemšanas interviju norise 

tiks ierakstīta. Piedaloties Vienotās uzņemšanas procesā Jūs apliecināt savu 

piekrišanu Jūsu personas datu – vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfijas, balss 

un/vai video ieraksts, informācija par iepriekšējiem studiju rezultātiem, iegūto 

izglītību, profesionālo kvalifikāciju, izvēlētajām specialitātēm apstrādei un 

uzglabāšanai, kas nepieciešama reflektantu identificēšanai, vienotās uzņemšanas 

procesa rezidentūrā organizēšanai, administrēšanai un novērtēšanai. Šajā punktā 

minētie dati tiek glabāti līdz Vienoto uzņemšanas noteikumu 2022./2023. 

akadēmiskajam gadam noteikto apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņa beigām vai 

līdz stājas spēkā galīgais nolēmums. 

 

2. Vienotās uzņemšanas interviju procesa laikā apstrādātie dati var tikt izmantoti 

reflektantu sūdzību par pārbaudījuma norisi un/vai rezultātu izskatīšanai un 

izvērtēšanai, var tikt izpausti normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā un tiks 

dzēsti beidzoties to apstrādes mērķim – sūdzību iesniegšanas termiņam. 

 

3. Ar elektroniskās platformas “Zoom” veikto personas datu apstrādi var iepazīties 

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

 

4. Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu, piedaloties Vienotās uzņemšanas 

interviju procesā Jūs piekrītat Jūsu personas datu apstrādei šeit norādītajiem mērķiem 

un apjomā, kā arī personas datu apstrādei, lai nodrošinātu uzņemšanas prasību izpildi 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem un noslēgtu studiju līgumu. 

 

5. Jūsu Vienotās uzņemšanas interviju laikā iegūto personas datu saņēmēji var būt 

Vienotās uzņemšanas komisijas un RSU pilnvarotie darbinieki, tajā skaitā, interviju 

komisijas locekļi, kā arī Latvijas Universitātes darbinieki atbalsta personāla statusā, 

pieaicinātie personas datu apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes. 

 

Ar papildus informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat 

iepazīties RSU privātuma politikā - www.rsu.lv/privatuma-politika 

 

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. 

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

