
Paziņojums par fizisko  personas datu izmantošanu Banku augstskolas 
atvērto durvju dienu ietvaros 

      
Vispārīga informācija 

Pārzinis: Banku augstskola, reģistrācijas Nr. 90000437699, juridiskā adrese: Krišjāņa 
Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013, tālruņa nr. +371 67360133, elektroniskā pasta adrese: 
info@ba.lv. 

Apstrādātājs: SIA „Born”, reģistrācijas nr.40103111215, Juridiskā adrese: Rīgā, 
Eduarda Smiļģa iela 32-35, Rīga, LV-1002 

Banku augstskola, apstrādājot datus, ievēro fizisko personas datu (turpmāk – dati) 
apstrādes un  aizsardzības prasības  Banku augstskolā  un  Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk 
– datu regula), kā arī citu normatīvo aktu, kuri regulē datu apstrādi un aizsardzību normas. 

Mērķi 
Banku augstskola izmantos Jūsu datus, lai:   

• Reģistrētu Jūsu pieteikumu Banku augstskolas atvērto durvju dienu 
apmeklējumam un nepieciešamības gadījumā atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, 
sūdzību vai sniegtu pieprasīto informāciju, kuru Jūs esat lūguši vai piekrituši 
saņemt; 

• Banku augstskolas pārstāvji sazinātos ar Jums atvērto durvju dienu apmeklējuma 
gadījumā un vienotos par vēlamo laiku, izmantojot pieteikuma formā norādīto e-
pastu vai tālruņa numuru.  

•  sazinātos citos ar Banku augstskolu saistītos jautājumos - īpašo piedāvājumu vai 
pasākumu gadījumā, arī pēc kampaņas beigām, saņemot Jūsu piekrišanu.  

Datu apstrādes pamatojums 
Jūsu datu apstrāde notiek uz Jūsu piekrišanas pamata, Banku augstskola apstrādās 

datus, kuri tiks apkopti no atvērto durvju dienām vietnē  bvp.ba.lv. Banku augstskola 
apstrādās šādus datus: Vārds, Uzvārds, Tālruņa Nr.; e-pasta adrese. 

Banku augstskola apstrādās Jūsu  datus atbilstoši Banku augstskolas Privātuma 
politikai: https://www.ba.lv/augstskola/kopsavilkums/datu-apstrade/ 

Banku augstskola Jūs informē, ka Jums  ir datu regulā noteiktās tiesības saistībā ar 
viņa datu apstrādi, kā arī ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, kuras 
tiesiskais pamats ir piekrišana, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Piekrišanas 
atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekts piekrišana bija 
spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz 
citiem tiesiskajiem pamatiem. 

Datu glabāšanas ilgums 
Datus Banku augstskola  uzglabās tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie 

tika iegūti. Banku augstskola, ja dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes 
mērķiem, nodrošinās, ka tie tiek dzēsti normatīvajos aktos  noteiktajos termiņos un kārtībā. 

Personas datu apstrādātāji bvp.ba.lv (05.05. - 31.07.) ietvaros 

mailto:info@ba.lv
https://www.ba.lv/augstskola/kopsavilkums/datu-apstrade/


Apstrādātājs: SIA „Born”, reģistrācijas nr. 40103111215, Juridiskā adrese: Rīgā, 
Eduarda Smiļģa iela 32-35, LV-1002,  apstrādās Jūsu datus, lai tehniski nodrošinātu Jūsu 
elektronisko pieteikšanos Banku augstskolas atvērto durvju dienu apmeklējumam.


