
 

 

2. pielikums Jūrmalas domes 

2022. gada 20. decembra nolikumam Nr.86 

(protokols Nr. 18, 23. punkts) 
 

Radošā kolektīva dalībnieka vecāka iesniegums 

 

_____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

____________________________________________________________ 

kontakti (telefons, e-pasts) 

 

 

IESNIEGUMS 

 

20 ____ . gada ___ . _______________ 

 

 

Jūrmalas Kultūras centra direktoram _____________________________________ 

    (vārds, uzvārds) 

 

 

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu _______________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

___________________________________________ 

(dzimšanas gads, datums) 

 

_________________________________________ 

(JKC struktūrvienības nosaukums) 

 

____________________________________________ sastāvā. 

(radošā kolektīva) 

 

 

Apliecinu, ka bērna veselības stāvoklis ir atbilstošs darbībai šajā radošajā kolektīvā. 

 

___________________________________ 

(paraksts) 

 

Ar šo Jūrmalas Kultūras centrs informē, ka veic publisku pasākumu, kuros piedalās radošo kolektīvu dalībnieki, 

fotografēšanu un filmēšanu saistībā ar dažādām tā aktivitātēm un pasākumiem, ar mērķi informēt sabiedrību par tai 

svarīgiem notikumiem, informēt par Jūrmala Kultūras centra dzīvi un vēsturi, atspoguļotu tajā notiekošās aktivitātes, 

informētu par pasākumu norisi, popularizētu un veicinātu tā atpazīstamību. Fotogrāfijas un videoieraksti var tikt 

publicēti Jūrmalas Kultūras centra vai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sociālā tīkla 

Facebook kontā vai līdzīgos resursos. Tomēr vēršam uzmanību, ka informatīvā atruna ir atkarīga no faktiskajiem 

mērķiem, kāpēc ir paredzēta foto/video attēlu uzņemšana un publicēšana, tāpēc sniegtais piemērs ir indikatīvs. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto - piekrītu / nepiekrītu (pasvītrot savu izvēli), ka mēģinājumos, koncertos, izrādēs, 

izbraukuma pasākumos, gājienos un citos ar radošā kolektīva darbību saistītos pasākumos var mani fotografēt, filmēt 

un publiskot šos attēlus Jūrmalas Kultūras centra vai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos 

tīklos vai līdzīgos resursos.. 

 

___________________________________ 

(paraksts) 

 
Informācija par personas datu apstrādi: 

Informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības noteiktā mērķa(u) īstenošanai: Informēt 

sabiedrību par dažādām Jūrmalas Kultūras centra un radošo kolektīvu aktivitātēm un pasākumiem, kā arī sekmēt tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanu pašvaldībā un tautas jaunrades attīstību t.sk. amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības sekmēšanu. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts, attiecībā uz 

personas fotografēšanu un filmēšanu – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts. 



 

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (Jūrmalas Kultūras centrs),  Jomas iela 1/5, 

Jūrmala,  pasts@jurmala.lv,  67093816.. Personas datu apstrāde notiek Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas iela 35, un Kauguru 

Kultūras namā, Raiņa iela 110, Jūrmalā, kontaktinformācija: info@jkc.lv, 67762448. 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv 

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesībām ir atrodama www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu 

aizsardzība”. 


