
 

Privātuma politika 

 

1. Privātuma politikas mērķis un kontaktinformācija 

 

Šī privātuma politika sniedz skaidrojumu par to, kā biedrība “Latvijas Izpildītāju un 

producentu apvienība” (turpmāk – LaIPA) apstrādā Jūsu personas datus pakalpojumiem, 

kas ir pieejami tīmekļa vietnē www.laipa.org.  

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums kā datu subjektam informāciju par personas 

datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu kategorijām, personas datu 

saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu, kā arī datu subjekta tiesībām. 

 

LaIPA ir svarīgi sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, lai Jūs 

pārliecinātos, ka veiktā personas datu apstrāde ir atbilstoša normatīvajiem aktiem. LaIPA 

nodrošina Jūsu personas datu konfidencialitāti. LaIPA kā pārzinis īsteno tehniskus un 

organizatoriskus pasākumus, lai Jūsu personas dati, ko LaIPA apstrādā, ir aizsargāti. 

 

Pārzinis personas datu apstrādei, kas tiek veikta tīmekļa vietnē: www.laipa.org, ir 

biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA), reģistrācijas numurs 

40008042958. Kontaktinformācija: adrese: Misas iela 3, Rīgā, LV-1058, e-pasta adrese: 

laipa@laipa.org. 

 

2. Kādus personas datus un kāpēc LaIPA apstrādā? 

 

2.1. Lai sniegtu informāciju par aktualitātēm autortiesību jomā, kas attiecas uz 

izpildītājiem un fonogrammu producentiem, nodrošinātu sabiedrību ar informāciju 

par LaIPA aktivitātēm, tīmekļa vietnē www.laipa.org var tikt apstrādāti šādi personas 

dati: fotogrāfijas un to uzņemšanas vieta un laiks, vārds, uzvārds, amats, kā arī 

personu viedoklis, kas var ietvert personas datus. Tā kā šis LaIPA personas datu 

apstrādes nolūks ir saistīts ar LaIPA misiju “Nodrošināt izpildītājiem un 

fonogrammu producentiem taisnīgu atlīdzību, veikt atlīdzību sadali un izmaksas 

atbilstoši Autortiesību likumam un citiem tiesību aktiem. Veicināt labvēlīgus 

apstākļus izpildītāju un fonogrammu producentu darbībai, īstenojot viņu tiesības un 

aizstāvot viņu ekonomiskās intereses.”, tad informācija netiks dzēsta, jo tā nodrošina 

sabiedrības informēšanu par LaIPA aktivitātēm, kā arī personas dati tiek apstrādāti 

pamatojoties uz informācijas brīvību. 

 

2.2. Lai sniegtu informāciju par aktualitātēm mūzikas jomā, atspoguļotu izpildītāju un 

fonogrammu producentu viedokli par aktuālām tēmām, nodrošinātu pasākumu 

publicitāti un izpildītāju atpazīstamību, tīmekļa vietnē www.laipa.org ir publicētas 

fotogrāfijas, video materiāli un intervijas ar mūziķiem un producentiem. 

 

Šo nolūku sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi personas dati: fotogrāfijas un to 

uzņemšanas vieta un laiks, vārds, uzvārds, pseidonīms, amats, kā arī informācija 

(personas dati), ko persona sniedz intervijas laikā. LaIPA nodrošina sniegto interviju 

glabāšanu tīmekļa vietnē www.laipa.org, nodrošinot sabiedrības tiesības uz 
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informāciju, kā arī pamatojoties uz vārda un informācijas brīvību. Apstrādājot 

personas datus žurnālistikas mērķiem, LaIPA izvērtē publicētās informācijas 

samērīgumu, lai noteiktu, vai sabiedrības interese prevalē pār personas tiesībām uz 

privāto dzīvi.   

 

2.3. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par LaIPA Padomes sastāvu un Revīzijas 

komitejas sastāvu, tīmekļa vietnē www.laipa.org ir publicēts LaIPA Padomes sastāvs 

un Revīzijas komitejas sastāvs, norādot personu vārdu un uzvārdu. LaIPA dzēš 

personas datus brīdī, kad mainās attiecīgi Padomes vai Revīzijas komitejas sastāvs. 

LaIPA apstrādā personas datus, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6.panta 1.punkta f) apakšpunktu (leģitīmā interese – sabiedrības informēšana par 

LaIPA Padomes sastāvu un Revīzijas komitejas sastāvu). 

 

2.4. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par LaIPA Kopsapulcē izskatītajiem 

jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī nodrošinātu LaIPA darbības 

caurspīdīgumu, LaIPA publicē Kopsapulces protokolu, atbilstoši LaIPA statūtu 

36.12. apakšpunktā norādītajam. Protokolā ir ietverti šādi personas dati: vārds, 

uzvārds, amats, informācija (t.sk. personas dati), kas atspoguļota protokolā, kas var 

ietvert LaIPA biedru viedokli par noteiktu jautājumu, paraksts. LaIPA publicē 

tīmekļa vietnē www.laipa.org Kopsapulces protokolus par kārtējo gadu un diviem 

iepriekšējiem gadiem. 

 

2.5. Lai nodrošinātu komunikāciju ar Jums, t.sk. sniegtu jurista atbildes uz Jūsu 

jautājumiem, LaIPA apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kā arī 

informāciju, ko norādāt savā e-pastā. Informējam, ka LaIPA dzēš Jūsu saņemtos e-

pastus brīdī, kad nav nepieciešamība nodrošināt komunikāciju ar Jums, vai arī Jūsu 

e-pasts nav nepieciešams LaIPA tiesisko interešu aizstāvībai. Tiesiskais pamats Jūsu 

personas datu apstrādei Vispārīgās datu regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts 

(leģitīmā interese – komunikācija ar Jums). 

 

2.6. Lai nodrošinātu informāciju par LaIPA vai tā biedru organizētiem vai atbalstītiem 

pasākumiem, jaunumiem un aktualitātēm, nozarei svarīgiem vai interesantiem 

notikumiem, kā arī citus līdzīga satura informatīvus un komerciālus paziņojumus, 

pamatojoties uz Jūsu sniegto piekrišanu, LaIPA apstrādās tādus Jūsu personas datus 

kā vārds, uzvārds, e-pasta adrese. LaIPA apņemas iegūtos datus izmantot tikai, lai 

nodrošinātu komerciālu paziņojumu sūtīšanu un sūtīšanas administrēšanu. Personas 

dati tiks apstrādāti komerciālu paziņojumu sūtīšanas mērķim līdz brīdim, kad Jūs 

atsauksiet savu piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, 

neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta 

piekrišana. Lai atteiktos no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas, lūdzu, 

nosūtiet tekstu “Atsakos no komerciālu paziņojumu saņemšanas” uz e-pasta adresi: 

jaunumi@laipa.org. 

 

2.7. Lai nodrošinātu līguma noformēšanu par pasākumu, LaIPA apstrādās šādus Jūsu 

iesniegtos personas datus: vārds, uzvārds, amats, adrese, tālruņa numurs, norēķinu 

konta numurs, rēķina saņēmēja e-pasta adrese, informācija par pasākumu. 
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Informējam, ka LaIPA apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu līguma 

noslēgšanu, līguma izpildi un kontroli. Jūsu personas dati, kas saņemti, izmantojot 

https://laipa.org/lat/pasakuma_ligums, tiks dzēsti pēc līguma parakstīšanas. Savukārt 

personas dati, kas nepieciešami līguma izpildei un kontrolei tiks dzēsti pēc līguma 

izpildes un normatīvajos aktos noteiktā termiņa, kas attiecas uz grāmatvedības 

vešanu, sasniegšanas. 

 

2.8. Lai nodrošinātu pieteikuma diskžokeja licences fonogrammu reproducēšana 

publiskajam izpildījumam izskatīšanu un licences fonogrammu reproducēšana 

publiskajam izpildījumam izsniegšanu, LaIPA apstrādās šādus personas datus: vārds, 

uzvārds, personas kods, adrese, diskžokeja pseidonīms, klubs, kurā rezidē, avots, no 

kura producē, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas norēķinu konts, kā arī šādu 

informāciju par maksātāju: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, IBAN konts. 

Informācija var tikt nodota Latvijas autoru biedrībai “Autortiesību un komunicēšanās 

konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA). 

 

Personas datus apstrādās, pamatojoties uz Autortiesību likuma 41. līdz 44. pantu. 

Jūsu personas dati, kas saņemti, izmantojot 

https://laipa.org/lat/pieteikums_dj_licencei/, tiks dzēsti pēc licences fonogrammu 

reproducēšana publiskajam izpildījumam izsniegšanas. Savukārt informācija par 

izsniegto licenci fonogrammu reproducēšana publiskajam izpildījumam, kā arī rēķini 

tiks glabāti piecus gadus saskaņā ar grāmatvedības jomu reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

2.9. Lai LaIPA aprēķinātu izpildītājam vai tā mantiniekam izmaksājamo atlīdzību par 

fonogrammas atskaņošanu pasākumā, personai, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar 

LaIPA jāiesniedz pasākumā atskaņoto fonogrammu atskaiti, kurā ietverti šādi 

personas dati: līguma numurs, pasākuma rīkotāja/maksātāja un kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasākuma nosaukums, izpildītāja 

vārds, uzvārds. Personas datus apstrādā, lai nodrošinātu noslēgtā līguma izpildi un 

kontroli. Jūsu personas dati, kas saņemti, izmantojot 

https://laipa.org/lat/pasakumu_fonoatskaites, tiks dzēsti pēc pasākumā atskaņoto 

fonogrammu atskaites apstiprināšanas un atlīdzības izmaksas. Savukārt informācija 

un dokumenti, kas nepieciešami, lai nodrošinātu grāmatvedības vešanu, tiks glabāti 

piecus gadus. 

 

Informējam, ka attiecībā uz personas datu apstrādi, ko LaIPA veic, noslēdzot 

kolektīvā pārvaldījuma līgumu, organizējot LaIPA stipendiju konkursus, informācijas 

sistēmā “Latvijas izpildītāju un producentu fonogrammu Datu sistēma”, LaIPA par 

personas datu apstrādi informē atsevišķi. 

 

3. Kam Jūsu personas dati tiks nodoti? 

 

LaIPA Jūsu personas datus var nodot: 

3.1. tīmekļa vietnes www.laipa.org uzturētājam, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes 

www.laipa.org darbību un drošību; 
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3.2. e-pasta vai pasta pakalpojuma sniedzējam, nodrošinot komunikāciju ar Jums; 

3.3. valsts institūcijām pēc pieprasījuma, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem. 

 

Personas datu saņēmēji ir personas, kuras apmeklē tīmekļa vietni www.laipa.org. 

 

4. Kādas ir Jūsu tiesības? 

 

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jums ir tiesības piekļūt saviem 

personas datiem, labot savus personas datus, dzēst savus personas datus, ierobežot savu 

personas datu apstrādi vai iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt 

sūdzību Datu valsts inspekcijā.  

Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet LaIPA rakstveida iesniegumu: klātienē 

(līdzi jāņem pase vai ID karte Jūsu identificēšanai) vai nosūtot ar drošu elektronisku 

parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: laipa@laipa.org. Atbildi uz Jūsu 

iesniegumu sniegsim mēneša laikā. 

 

5. Izmaiņas privātuma politikā 

 

Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot 

izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas interneta vietnē: www.laipa.org.   
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