DOMUS RIGENSIS Datu aizsardzības noteikumi
(pieņemti valdē 2019. gada 4. jūlijā Rīgā, Latvijā)
Šie noteikumi dod pārskatu par to, kādi personas dati biedrības DOMUS RIGENSIS darbības ietvaros
tiek apkopoti un apstrādāti un kā attiecīgās personas tiek par to informētas, kā arī par iespējām celt
iebildumus .

Datu apkopojumu un apstrādi
DOMUS RIGENSIS veic biedrības darbības ietvaros (Statūti, p. 2 Mērķi un uzdevumi) saistībā ar
sekojošiem biedru un trešo personu datiem (viesi, interesenti):
1. Iestāšanās DOMUS RIGENSIS
Uzņemot jaunu biedru, iestāšanās anketā par viņu tiek apzināti sekojoši dati: tituls, vārds,
uzvārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valsts, profesija , pašreizējā nodarbošanās,
adrese, pasta indekss, valsts, telefona numurs, faksa numurs , e-pasta adrese.
2. Valdes un biroja kontakti ar biedriem
Kontaktus ar biedriem veic valde un birojs un izmanto pirmajā punktā nosauktos datus
komunikācijai ar katru atsevišķu biedru (piem., izsūtot ar biedrību saistītu informāciju ielūgumus, informatīvo izdevumu Infobrief, atgādinājumu par biedru naudas maksājumu
u.c.).
Bez tam atsevišķi dati (tituls, vārds, uzvārds, adrese, pasta indekss, telefona
numurs,faksa numurs, e-pasta adrese) tiek iekļauti biedru sarakstā (punkts 3), kas tiek nodots
visu biedru rīcībā drukātā formā.
3. Biedru saraksts
Biedru saraksts satur sekojošus datus par katru biedru: tituls, vārds, uzvārds, adrese ,pasta
indekss, valsts, telefona numurs, faksa numurs, e-pasta adrese. Saraksts tiek nodots biedru
rīcībā drukātā formā vai kā PDF-datne savstarpējai komunikācijai.Tas netiek nodots trešajai
pusei.
4. Informatīvais izdevums Infobrief
Informatīvo izdevumu valde periodiski izsūta visiem biedriem un citiem interesentiem, kuru
adreses ir valdes rīcībā. Tajā informē par biedrības aktivitātēm, sniedz arī cita veida
informāciju, kas saistīta ar biedrības mērķiem. Nosūtīšanai izmanto e-pastu , attiecīgās
adreses rakstot ,,bcc,,. Tādējādi atsevišķās e-pasta adreses nav redzamas citiem saņēmējiem.
Izdevumā iepazīstina ar jaunajiem biedriem, uzrādot tos datus, kuri atspoguļoti
iestāšanās anketā (sk. p. 1). Bez tam Izdevumā var tikt izmantotas fotogrāfijas no DOMUS
RIGENSIS un citiem pasākumiem, kuros redzami dalībnieki (biedri, viesi).
5. Pasākumi
DOMUS RIGENSIS pasākumos dokumentēšanas nolūkos var tikt uzņemtas fotogrāfijas, kurās
redzami dalībnieki (biedri, viesi). Šos uzņēmumus izmanto DOMUS RIGENSIS mājas lapā (sk.
p. 6) un bukletā (sk. p.7), vai arī saglabā turpmākajiem reklāmas pasākumiem.

6. Māja lapa
Mājas lapā publicē fotogrāfijas no DOMUS RIGENSIS pasākumiem, kuros var būt redzami
pasākuma dalībnieki (biedri un viesi). Vēl mājas lapā tiek minēti valdes locekļi un viņu tituls,
vārds, uzvārds, adrese un valsts. Mājas lapas apmeklētājiem ir automātiski pieejami dati, kā,
piem., IP adrese.
7. DOMUS RIGENSIS buklets
DOMUS RIGENSIS buklets, atkarībā no versijas, var saturēt attēlus, kuros redzami DOMUS
RIGENSIS pasākumu dalībniekus (biedri, viesi). Šis buklets reklāmas nolūkos tiek nosūtīts pa
pastu/e-pastu ieinteresētajām personām vai izlikts redzamā vietā vietējos vai publiskos
pasākumos un iestādēs.

Tiesības celt iebildumus
Katra persona, kuru skar augstāk minētā datu apkopošana un izmantošana , var katrā laikā celt
iebildumus pret savu personīgo datu daļēju vai pilnīgu izmantošanu augšminētajiem mērķiem un arī
pret savu fotogrāfiju izmantošanu. Šāds iebildums jāiesniedz rakstiski pa pastu vai e-pastu:
(Latvijā)
Norai Rutkai, DOMUS RIGENSIS biroja vadītājai, Mencendorfa nams, Grēcinieku iela 18, Rīga, LV
1050, e-pasts: domus.rigensis@latnet.lv
(Vācijā un no citām valstīm)
Verneram fon Zengbušam/Werner von Sengbusch, DOMUS RIGENSIS mantzinim , Wiesbadener
Straße 26, 61462 Königstein i.T., e-pasts werner@vonsengbusch.de
Iesniegtās iebildes apkopo un arhivē birojs kopā ar mantzini. Par šīm tiesībām personas, kuras skar
augšminētā datu apzināšana un apstrāde , tiek informētas sekojošā veidā:
1. Iestāšanās DOMUS RIGENSIS
Iestāšanās anketa satur norādi uz šiem datu aizsardzības noteikumiem un tiesībām celt
iebildumus (publicēti DOMUS RIGENSIS mājas lapā p. 5)
2. Kontakti ar biedriem , ko veic valde un birojs
DOMUS RIGENSIS datu aizsardzības noteikumus kopā ar biedru pilnsapulces protokolu, kurā
tie pēc valdes lēmuma tika prezentēti, izsūta biedriem informācijai.
3.Biedru saraksts
Biedru saraksts satur norādi uz šiem datu aizsardzības noteikumiem un tiesībām celt
iebildumus.
4. Informatīvais izdevums Infobrief
Pirmajā Informatīvajā izdevumā pēc datu aizsardzības noteikumu pieņemšanas tie tiek īpaši
izklāstīti un pievienojot izdevumam, izsūtīti pilnā tekstā kā pielikums. Ikviens Informatīvais
izdevums un to pavadošais e-pasts satur norādi uz datu aizsardzības noteikumiem
(nopublicēti majas lapā, skatīt p. 5) un tiesībām jebkurā brīdī atteikties no Informatīvā
izdevuma piesūtīšanas, nosūtot vienkāršu e-pastu valdei. Ja tiek paredzēts Informatīvajā
izdevumā ievietot fotogrāfijas, kurās atpazīstamas konkrētas personas, iepriekš tiek lūgta
viņu piekrišana.

5.Mājas lapa
Datu aizsardzības noteikumi tiek ievietoti mājas lapā, vācu valodas lapā vāciski, latviešu
valodas lapā latviski. Ja mājas lapā tiek ievietotas fotogrāfijas, kurās atpazīstamas konkrētas
personas, tās tiek par to informētas, tāpat arī informētas par tiesībām celt iebildumus.
6. Pasākumi
DOMUS RIGENSIS pasākumu dalībnieki (biedri, viesi) tiek informēti vai nu pieteikšanās
formulārā un/vai uz vietas (piem. ar norādes plāksnēm, ar mutisku pieteikumu pasākuma
sākumā) par datiem, kas tiek apkopoti un apstrādāti saistībā ar konkrēto pasākumu (īpaši
fotogrāfijām), kā arī par tiesībām celt iebildumus saistībā ar datu aizsardzības noteikumiem.
7.DOMUS RIGENSIS buklets un citi reklāmas materiāli
Personas, kuras atpazīstamas bukletā vai citā reklāmas materiālā izmantotajās fotogrāfijās,
valde informē par viņu datu plānoto izmantošanu bukletā , kā arī par datu aizsardzības
noteikumiem un viņu tiesībām celt iebildumus.

