direktorei Ilzei Jaunzemei
(likumiskā pārstāvja, pilngadīga audzēkņa vārds, uzvārds)

2019./2020. mācību gads

IESNIEGUMS
Lūdzu, uzņemt pulciņā
(pulciņa nosaukums)

ZIŅAS PAR AUDZĒKNI (aizpildīt DRUKĀTIEM BURTIEM)
VĀRDS
UZVĀRDS
PERSONAS KODS

-

TELEFONA Nr.

-

Likumiskā pārstāvja KONTAKTINFORMĀCIJA (aizpildīt DRUKĀTIEM BURTIEM)

1.:
/vārds, uzvārds/

/kontakttālrunis/

/vārds, uzvārds/

/kontakttālrunis/

2.:

E-PASTA
ADRESE
(ierakstīt salasāmi)

(rēķinu saņemšanai, ja audzēknis ir deklarēts ārpus Jelgavas pilsētas
administratīvās teritorijas)

Iepazinos un ievērošu:
1. „Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes „Jelgavas bērnu un jauniešu centra „Junda” Iekšējās kārtības
noteikumus” (www.junda.lv (jelgava.lv mājaslapā) vai pie ēkas dežuranta).

2. „Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes „Jelgavas bērnu un jauniešu centra „Junda” sniegto maksas
3.

pakalpojumu noteikumi” (www.junda.lv (jelgava.lv mājaslapā) vai pie ēkas dežuranta).
Apzinos, ka audzēknim nodarbības jāapmeklē regulāri!
PIEKRĪTU, ka mana bērna (aizbilstamā) fotoattēli un video materiāli, kas uzņemti Jundas organizēto pulciņu un pasākumu norises laikā,
var tikt izmantoti informatīvos nolūkos drukātajos un video materiālos vai publikācijās, lai atspoguļotu Jundas darbību.

NEPIEKRĪTU, ka mana bērna (aizbilstamā) fotoattēli un video materiāli, kas uzņemti Jundas organizēto pulciņu un pasākumu norises
laikā, var tikt izmantoti informatīvos nolūkos drukātajos un video materiālos vai publikācijās, lai atspoguļotu Jundas darbību.
PAPILDUS JĀPIEVIENO Jundas administrācijai adresētu iesniegumu, ka „nepiekrītu mana bērna (aizbilstamā) foto un video materiālu izmantošanai,
un pievienoju sava bērna (aizbilstamā) fotoattēlu (3x4 cm), kas nav uzņemts agrāk par sešiem mēnešiem pirms iesnieguma.

__________________________________________________________ , __________________________.
(likumiskā pārstāvja vai pilngadīga audzēkņa paraksts, paraksta atšifrējums)

(datums)

DATU APSTRĀDE: Ziņas par audzēkni – mērķis: audzēkņa reģistrēšana un aktuālas informācijas atjaunošana Vienotās izglītības informācijas sistēmā,
e-klasē (MK 17.08.2010. noteikumi Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” 8.punkta 8.1.,
8.12.apakšpunkts. Likumiskā pārstāvja kontaktinformācija – mērķis: iestādes saziņai ar vecākiem. Nosaka MK17.08.2010. noteikumi Nr.788 „Valsts
izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” 8.punkta 8.13.apakšpunkts. Audzēkņa fotoattēli un videomateriāli
pasākumos – mērķis: iestādes pasākumu atspoguļošanai. Nosaka likumiskā pārstāvja vai pilngadīga audzēkņa piekrišana.

Jelgavas bērnu un jauniešu centra „Junda” atbildīgie darbinieki
Direktors, direktores vietnieks, izglītības metodiķis, interešu
par personu datu apstrādi un aizsardzību
izglītības skolotājs, sekretāre. Tālrunis saziņai 63023893
Jelgavas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālists
Tālrunis saziņai 63005444
Jelgavas bērnu un jauniešu centra „Junda” darbinieki ievēro personu datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērotajiem tiesību aktiem –
Eiropas parlamenta padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārējā datu aizsardzības regula) par fizisko personu datu apstrādi
un datu apriti, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

