Latvijas Universitātes Absolventu kluba
personas privātuma politikas principi
LU AK būs Datu valsts inspekcijā reģistrēts datu pārzinis.
1.
LU AK kā Datu valsts inspekcijā reģistrēts personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Fizisko personu
datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem veic personas datu apstrādi atbilstoši personas datu
apstrādes mērķiem.

LU AK personas datus izmantos tikai savu mērķu īstenošanai.
2.
proti,

Personas datu apstrādes nolūks ir LU AK locekļu reģistrācija statūtos noteikto mērķu īstenošanai,

2.1.
apvienot Latvijas Universitātes absolventus, kuri guvuši no studijām universitātē, lai radītu un attīstītu
vidi absolventu personības pilnveidei un izglītībai, informācijas un pieredzes apmaiņai, profesionālo un
personīgo kontaktu veidošanai;
2.2.

bagātināt Latvijas Universitāti ar absolventu zināšanām, pieredzi un resursiem;

2.3.
veicināt Latvijas Universitātes attīstību un sekmēt tās virzību uz izcilību, paaugstinot Latvijas
Universitātes diploma vērtību un sekmējot valsts izaugsmi kopumā.

LU AK plāno vairākus datu apstrādes veidus.
3.

LU AK plāno organizēt šādus datu apstrādes veidus:

3.1.
LU AK kluba locekļu reģistrācijas anketa klātienē, personai rakstveidā aizpildot noteiktas formas
veidlapu;
3.2.
LU AK kluba locekļu reģistrācijas anketa attālināti, ievadot informāciju noteiktas formas veidlapas
elektroniskajā versijā LU AK locekļu reģistrācijas sistēmā;
3.3.
Latvijas Universitātes absolventu informācijas apstrāde, izmantojot Latvijas Universitātes rīcībā esošo
informāciju LUAK noteikto mērķu izpildei, piemēram, lai veidotu LU Absolventu datu bāzi un attīstītu tajā
esošos pakalpojumus, t.sk., informētu personas par LUAK darbības mērķiem.

Drošības un atbildības princips.
4.
LU AK apņemas nodrošināt gan LU AK kluba locekļu, gan LU absolventu personas datu aizsardzību
atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LU AK veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai
nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
5.
LU AK ievēro datu subjekta vēlmi attiecībā uz datu nodošanu trešajām personām. Ja vien datu
subjekts nav norādījis citādāk, tad tā datus LU AK var nodot tikai šādām trešajām personām bez tiesībām
datus nodot tālāk: Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes fonds.
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