Instrukcija par pieteikšanos kombinētajam iestājpārbaudījumam skolēnu
uzņemšanai uz brīvajām vietām 10.klasē 2021./2022.mācību gadā
•

Iestājpārbaudījums ir viens visām iesaistītajām skolām, kuras kā uzņemšanas kritēriju ir
noteikušas kombinētu iestājpārbaudījumu. Iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būs pamats
pretendentam piedalīties konkursā uzņemšanai 10.klasē.

Piesakoties iestājpārbaudījumam, lūdzam Jūs apstiprināt iesniegto datu pareizību, kā arī
piekrist iesniegto datu apstrādei iestājpārbaudījuma organizēšanai un vērtējuma rezultātu
apkopošanai.
• Pieteikums ir reģistrēts, ja uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi esat saņēmuši sistēmas
paziņojumu par iesniegtajiem datiem. Ja neesat pārliecināti par pieteikuma statusu,
izmantojiet pogu "Pārbaudīt pieteikuma statusu", kur, norādot savu e-pasta adresi,
saņemsiet atkārtoti sistēmas paziņojumu “Pieteikums ir ticis reģistrēts”, vai arī sistēma
informēs,
ka
norādītajam
e-pastam
nav
reģistrētu
pieteikumu.

•

•

Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, Jums jānorāda izglītības iestāde, kurā pašreiz mācās
pretendents. Ja sarakstā neatrodat savu pašreizējo izglītības iestādi, izvēlieties CITA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE un ierakstiet vajadzīgo papildus ievades laukā.

•

Neskaidrību gadījumā par iestājpārbaudījuma norisi izmantojami arī iesaistīto skolu sakaru
kanāli.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta
departaments).
Datu
saņēmēji
ir
Rīcības
komisija.
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju
un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta
adrese: dac@riga.lv.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments apstrādās šādus personas datus: vecāka
vārds, vecāka uzvārds, vecāka tālrunis, vecāka e-pasts, pretendenta vārds, pretendenta uzvārds,
pretendenta dzimšanas datums, pretendenta tālrunis (neobligāti), skola, kurā šobrīd mācās, skola,
kurā vēlēsies mācīties (valsts ģimnāziju pieteikšanās procesos, neobligāti), vai ir pieteicies Rīgas
valsts ģimnāziju pārbaudījumam (piesakoties uz vidusskolu kombinēto pārbaudījumu).
Personas
datu
saņēmēji
ir
Rīcības
komisijas
locekļi.
Jūsu personas dati elektroniski tiks glabāti līdz 2021. gada 31. augustam.
Jums, kā datu subjektam, ir tiesības:
•

•

Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt
neprecīzo personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā
noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret
datu apstrādi.
Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu
Valsts inspekcijā).

