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SIA “Aesthetica” privātuma politika 

 

I Privātuma politikas mērķis un darbības joma 

 

1. Šajā dokumentā SIA “Aesthetica” (turpmāk – Klīnika, arī Pārzinis) sniedz 

informāciju par visu Klīnikā veikto klientu personas datu apstrādi. 

2. Privātuma politikā (turpmāk – politika) ir aprakstīti pasākumi, lai nodrošinātu, 

ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses, tiesības uz privātumu un ar to saistītās brīvības, 

vienlaicīgi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam 

pārredzamā veidā. 

3. Politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai 

attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekta 

dati tiek apstrādāti (fiziski vai elektroniski) un kādās Pārziņa sistēmās (informācijas sistēmas, 

videonovērošana) tie tiek apstrādāti. 

4. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi 

u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko datu subjekts tiek 

informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim. 

5. Gadījumā, ja politikā tiks izdarīti grozījumi, visas izmaiņas, kā arī politikas 

vēsturiskās redakcijas var iegūt vēršoties pie Pārziņa. 

6. Politika tiks publicēta Pārziņa mājaslapā – www.aesthetica.lv. 

7. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā politikā, Pārzinis, par 

to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumus. 

 

II Informācija par pārzini 

 

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Aesthetica”, reģistrācijas numurs: 

Nr.40203026926, ārstniecības iestādes reģistrācijas kods: 809600004, juridiskā adrese: 

Tālivalža iela 15, Rīga, LV-1006, tālrunis: (+371) 20385822, elektroniskā pasta adrese: 

info@aesthetica.lv. 

2. Klīnika rūpējas par datu subjekta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro 

pacientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem 

normatīvajiem aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (27.04.2016.) 

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 

ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), 

Fizisko personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem normatīvajiem 

aktiem fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, cita starp, normatīvajiem aktiem, 

http://www.aesthetica.lv/
mailto:info@aesthetica.lv


kas nosaka Pacientu tiesības, informācijas sabiedrības pakalpojumus, privātumu un datu 

apstrādes jomu. 

 

III Personas datus apstrādes nolūki (mērķi) un tiesiskais pamats 

 

1. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai (pacienta 

identificēšanai; pacienta pieraksta pie Klīnikas speciālistiem noformēšanai; pacienta 

medicīniskās dokumentācijas noformēšanai; atgādinājumiem pacientiem par paredzēto vizīti 

pie Klīnikas speciālistiem; ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšanai; norēķinu 

administrēšanai; līguma ar pacientiem noslēgšanai, zāļu recepšu noformēšanai u.c. ar pacientu 

ārstniecību paredzētām darbībām). 

Apstrādes tiesiskais pamats – Regulas 6.panta 1.daļas b), c) un d) apakšpunkts, 9.panta 

2.daļas e) un h) apakšpunkts; Pacientu tiesību likuma 10. un 15.pants; Ārstniecības likuma 9.1 

pants; Epidemioloģiskās drošības likuma 14.pants; Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa 

noteikumi Nr.152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”; Ministru kabineta 

2005.gada 8.marta noteikumi Nr.175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī 

recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”; Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa 

noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”; Ministru kabineta 2014.gada 

11.marta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas 

sistēmu”; Pielietojamās ārstniecības metodes klīniskās vadlīnijas  vai ārstniecībā 

izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes novērtējums. 

2. Videonovērošana (lai aizsargātu pārziņa, datu subjekta vai trešās personas vitāli 

svarīgas intereses (personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar noziedzīgu 

nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu); Klīnikas leģitīmo interešu nodrošināšanai (lai 

novērstu vai atklātu nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātu klientu 

apkalpošanas kvalitāti, Krāpšanas un korupcijas risku novēršana; Ugunsdrošības un darba 

aizsardzības noteikumu ievērošana)). 

Apstrādes tiesiskais pamats – Regulas 6.panta 1.daļas d) un f) apakšpunkts, 9.panta 

2.daļas e) apakšpunkts. 

3. Personāla atlases funkcijas nodrošināšanai (personāla atlases vajadzībām uz 

vakanto amatu vai atbilstoši darba sludinājumā norādītajiem mērķiem, darba līgumu slēgšanai 

un izpildei, darba ņēmēju lietu izveidošanai, darbinieku darba kvalitātes novērtēšanai, sociālo 

garantiju nodrošināšanai, disciplinārlietu izmeklēšanai un profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides nodrošināšanai. Klīnikas leģitīmo interešu ievērošana (darbinieku pieņemšana 

darbā)). 

Apstrādes tiesiskais pamats – Regulas 6.panta 1.daļas a), b) un c) apakšpunkts. 

4. Klīnikas klientu fotoattēlu/videoierakstu uzņemšana un publicēšana kopā ar 

veikto manipulāciju aprakstu Klīnikas speciāli izveidotos profilos interneta vietnēs Reklāmas 

nolūkos (atspoguļot Klīnikas darbu un ikdienas dzīvi, izglītot Klīnikas profilu sociālajos tīklos 

“sekotājus” par klīnikas darbu, popularizēt Klīniku, piesaistot jaunus klientus). 

Apstrādes tiesiskais pamats – Regulas 1.daļas a) apakšpunkts. 

5. Klīnika datu apstrādi veic Klīnikas telpās Tālivalža ielā 15, Rīgā. 

 

IV Kādus personas datus Klīnika apstrādā? 

 

1. Klīnikas apstrādāto personas datu kategorijas ir atkarīgas no datu subjekta 

(Pacienta) izmantotajiem Klīnikas pakalpojumiem. Klīnikai, sniedzot datu subjektam veselības 

aprūpes pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir pienākums apstrādāt datu 

subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina diagnozi, pamato 

izmeklējumus un pielietojamās ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus. 

Lai īstenotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķi Klīnika var apstrādāt ļoti plašu 

personas datu apjomu, kas ietver – personu identificējošu informāciju (vārds, uzvārds, personas 



kods), informāciju par saziņas iespējām ar personu (e-pasta adrese, e-adrese, tālruņa numurs), 

personas veselības datus (informāciju par izslimotajām slimībām, informāciju par saņemtajiem 

un saņemamajiem veselības aprūpes pakalpojumus (pie kāda ārsta, cik bieži, kādus 

pakalpojumus izvēlas)), arī informāciju par personas dzīvesveidu u.c. informāciju, kas 

attiecīgajam veselības aprūpes speciālistam konkrētajā gadījumā jānoskaidro un jāfiksē 

medicīniskajā dokumentācijā. 

2. Klīnika apstrādā klientu fotoattēlus un videoierakstus, ja klients tam ir devis 

piekrišanu. 

3. Klīnika mājaslapa izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes 

izvieto datu subjekta datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. 

Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina apmeklētāju par sīkdatņu 

izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana 

neaizliedz apmeklētājam izmantot Klīnikas interneta mājaslapu, taču tas var ierobežot datu 

subjektam mājaslapas izmantošanas iespējas. Apmeklējot mājas lapu, datu subjekts var 

iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas. 

4. Klīnikas mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta 

mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Klīnika 

nav atbildīga. 

 

V Cik ilgi mēs apstrādāsim Jūsu personas datus? 

 

1. Medicīniskajos dokumentos esošo personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts 

vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, konkrēti, 

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības 

kārtība” ietvertas prasības, kas nosaka, ka atsevišķi medicīniskie dokumenti Klīnikai var būt 

jāglabā pat 40 gadus pēc pēdējā ieraksta veikšanas. 

2. Videoierakstus slimnīca glabā 30 dienas, bet, ja videoieraksts tiek izmantots 

Klīnikas vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai, videoieraksts var tikt glabāts tik 

ilgi, kamēr beidzas nepieciešamība nodrošināt leģitīmās intereses. 

3. Klīnikas klientu personas datus, ko Klīnika apstrādā uz datu subjekta piekrišanas 

pamata, Klīnika apstrādā tik ilgi, kamēr Klīnikas klients neatsauc savu piekrišanu datu apstrādei 

un nelūdz personas datus dzēst. 

4. Pēc personas datu glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks 

neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos 

glabāt. 

 

VI Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta? 

 

1. Jūsu personas datus Klīnika attiecīgā gadījumā var nodot: 

1.1. tiesībaizsardzības iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu; 

1.2. citām medicīnas iestādēm; 

1.3. e-veselībai; 

1.4. sistēmai “Smart Medical”; 

1.5. citām personām noslēgtā līguma ietvaros, piemēram, apdrošinātājiem; 

1.6. Klīnikas personālam pakalpojuma nodrošināšanai; 

1.7. apstrādātājiem uz noslēgtā līguma pamata. 

2. Klīnika nodod personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām un vērtējot konkrētās situācijas apstākļus, kas atklāj 

personas datu izsniegšanas pamatu. 

3. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Klīnika var nodot 

datus trešajām valstīm (valstis ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) 

esošiem pakalpojumu nodrošinātājiem datu apstrādātāja statusā, sadarbības partneriem vai 



apdrošināšanas kompānijām. Piemēram, ārstniecības procesa veicināšanai un uzlabošanai vai 

Datu subjekta (Pacienta) apdrošināšanas kompānijai, lai atlīdzinātu ārstēšanas izdevumus. 

 

VII Datu subjekta tiesības 

 

1. Pieprasīt Klīnikai piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu 

informāciju par to, kādi personas dati par datu subjektu ir Klīnikas rīcībā, kādiem nolūkiem 

Klīnika apstrādā personas datus, informāciju par personas datu saņēmējiem, ja normatīvajos 

aktos Klīnikai atļauts šādu informāciju sniegt (piemēram, slimnīca nedrīkst sniegt datu 

subjektam informāciju par izmeklēšanas iestādēm, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas 

darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust), 

informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā 

laikposma noteikšanai. 

2. Ja datu subjekts uzskata, ka Klīnikas rīcībā ir novecojusi informācija, neprecīza 

vai nepareiza informācija, datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu. 

3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret to 

apstrādi, ja persona uzskata, ka datu subjekta dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav 

nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai tikuši apstrādāti. 

4. Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir 

nepieciešama: 

4.1. Kad Klīnika aizsargā datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas 

intereses; 

4.2. lai aizsargātu Klīnikas īpašumu; 

4.3. lai Klīnika vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) 

intereses; 

4.4. arhivēšanas nolūkos, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu 

veidošanu. 

5. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu 

klātienē rakstiski, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto 

piekrišanu konkrētajam nolūkam, vairs netiks veikta. 

6. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad 

Pacienta piekrišana bija spēkā. 

7. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties 

uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, datu subjekts nevar aizliegt/pārtraukt savu 

medicīnisko dokumentu uzglabāšanu, ja normatīvajos aktos Klīnikai noteikts attiecīgs 

pienākums. 

8. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie datu aizsardzības speciālista visos 

jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi. 

9. Klīnika nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgos pasākumus, lai 

strīdu atrisinātu. Ja strīds nav atrisināms, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē 

– Datu valsts inspekcijā. 

10. Pieprasījuma iesniegšanas kārtība Klīnikā: 

10.1. Rakstveida formā klātienē Klīnikas telpās, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu (pasi vai ID karti), nodrošinot personas datu subjekta pienākumu sevi 

identificēt; 

10.2. Elektroniskā veidā, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko 

parakstu. Šajā gadījumā, prezumējams, ka Datu subjekts ir sevi identificējis; 

10.3. Izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un 

nosūtīta, izmantojot ierakstītu pasta sūtījumu, tādējādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas 

personas sūtījumu nevarēs saņemt. 



11. Klīnika saglabā tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus 

informāciju datu subjekta identificēšanai, ja to uzskata to par nepieciešamu. 

12. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, pieprasījumā precīzi norādīt 

datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu pieprasījumu izpildīt. 

13. Pēc datu subjekta rakstveida pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību 

īstenošanu Klīnika pārliecinās par personas identitāti un izvērtē pieprasījumu, pēc kā 

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajā laikā sniedz atbildi pēc būtības vai norāda 

apstākļus, kā dēļ pieprasījums nav izpildāms. 

 

VIII Personas datu aizsardzība 

 

1. Klīnika aizsargā personas datus, izmantojot aktuālās tehnoloģiskās iespējas, 

ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Klīnikai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, 

finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot norādītos drošības pasākumus: 

1.1. regulāru risku novērtējumu veikšanu un risku mazināšanas plāna īstenošanu; 

1.2. drošības auditu veikšanu; 

1.3. personāla informēšanu un apmācību; 

1.4. datu rezerves kopiju veidošanu; 

1.5. fiziskās apsardzes nodrošināšanu; 

1.6. ugunsmūri; 

1.7. ielaušanās aizsardzības un ļaunatūru atklāšanas programmu izmantošanu; 

1.8. servisu monitoringa rīku izmantošanu; 

1.9. atbilstošu datu nesēju iznīcināšanu; 

1.10. datu pārraides tīkla šifrēšanu; 

1.11. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības 

iespējām. 

2. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas var radīt iespējami augstu risku 

datu subjektu tiesībām un brīvībām, Slimnīca paziņos par to attiecīgajiem datu subjektiem, ja 

tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Klīnikas mājaslapā vai citādā iespējamā veidā 

piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus. 


