
PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI SLIMĪBAS APTAUJAS LIETOTĀJIEM 

  

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (turpmāk – Lietotājs) par personas 

datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic uzņēmums SIA “Longenesis”, apstrādājot datu 

subjekta personas datus slimības aptaujas un pētījumu organizēšanas procesā. . 

SIA Longenesis privātuma un personas datu aizsardzības sistēma, kas raksturota šajā dokumentā, izpilda 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - VDAR) normu, ES un Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasības.  

  

1. Informācija par pārzini 

Jūsu datu pārzinis ir SIA Longenesis, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40203211852, juridiskā adrese: Zaubes 

iela 9A - 23, Rīga, LV-1013, Latvija. E-pasts: privacy@longenesis.com. 

  

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem 

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar pakalpojuma privātuma politiku vai Jūsu personas datu 

apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: privacy@longenesis.com. 

  

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums 

Šīs privātuma aizsardzības politikas mērķis ir aizsargāt un likumiski apstrādāt tos Jūsu kā privātas personas 

datus, kurus Jūs mums sniedzat kā šīs aptaujas lietotājs. Aptaujas mērķis ir apkopot specifiskās slimības 

pacientu demogrāfisko informāciju un datus par slimības gaitu, izveidot klīnisko pētījumu organizēšanai 

nepieciešamas datu kopas un  tā veicināt šīs grupas pacientu iesaisti klīniskajos pētījumos. Pētījumi ļaus 

iegūt jaunas zināšanas par slimību un tās ārstēšanas iespējām. Personas dati tiek vākti un apstrādāti tāpēc, 

lai aptaujas lietotājam dotu iespēju iesaistīties pētījumos, bet pētniekiem būtu iespējams sasniegt pētījumos 

ieinteresētu pacientu grupas un pacientus. Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai tad, ja lietotājs, 

aizpildot aptauju, tam ir devis informētu piekrišanu. 

  

Lietotājs, pirms aptaujas aizpildīšanas, tiek aicināts iepazīties ar šiem personas datu apstrādes noteikumiem 

aptaujas procesā.  Secīgi mēs pieņemam, ka pirms aptaujas iesniegšanas, Jūs esat izlasījis šos noteikumus 

un esat informēts par datu apstrādi, apstiprinot to ar pogas “Piekrītu” nospiešanu.  

 

Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šos noteikumus. Ja tas notiks, Jūs 

saņemsiet atkārtotu pieprasījumu sniegt piekrišanu. 

  

Apmeklējot digitālo aptaujas lapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek 

izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes (angl. Cookies) saglabā informāciju par mājaslapas apmeklējumu. 

Saglabātie dati ir anonīmi, tie palīdz mūsu komandai uzlabot mājaslapas kvalitāti. 

  

Personas datu kategorijas, kuras mēs vācam un apstrādājam aptaujas ietvarā tās mērķa sasniegšanai, ir: 

  

● lietotāja kontaktinformācija: e-pasta adrese; 

 

●   lietotāja informētas piekrišanas dati: mēs glabājam Jūsu piekrišanas datus, ieskaitot laika 

zīmogu - precīzu laiku, kad Jūs veicāt/atsaucāt/atjaunojāt savu piekrišanu, kopā ar piekrišanas 



formu (dokumenta tekstu). Tas palīdz mums nodrošināt caurspīdīgumu datu apstrādes un 

glabāšanas procesos, sniegt Jums iespēju jebkurā laikā pārvaldīt savas piekrišanas datus, kā arī 

nodrošināt Jūs ar tiesībām un rīkiem datu dzēšanai, veicot pieprasījumu, kā tas ir aprakstīts 

zemāk (sk. 9. punktu); 

 

●   dati, kurus lietotājs kā pacients nodod apstrādei, aizpildot aptauju par sevi un savu slimību, 

tie satur demogrāfisku informāciju un informāciju par slimības gaitu (vecums, svars un 

augums, kad tika uzstādīta slimības diagnoze, slimības forma, simptomi, lietotā terapija, 

pavadošās hroniskās saslimšanas u.c.). Šie dati tiek apstrādāti tikai tad, ja iepriekš ir saņemta 

lietotāja informēta piekrišana.  

 

●   saziņas dati: dati, kas tiek vākti, ja lietotājs sazinās ar mums e-pastā, telefoniski, izmantojot 

sociālos tīklus vai kādu citu pieejamu digitālas komunikācijas veidu. Tie ietver saziņas saturu.  

  

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu īpašums un vērtība. Mēs apstrādāsim datus, ievērojot 

konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. Personu 

identificējoši dati tiek savākti tikai tad, ja Jūs tos mums iesniedzat. Lietotājam ir nodrošināta iespēja jebkurā 

brīdī pārvaldīt savus datus un piekrišanu, veikt manipulācijas ar datiem, pieprasīt datu dzēšanu. 

  

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes 

juridiskais pamats? 

  

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstošiem zemāk norādītajiem nolūkiem šeit aprakstītā veidā: 

 

4.1. Personas datu apstrāde pētniecības datu kopu veidošanai un lietotāju aicināšanai piedalīties 

pētījumos.  

 

− aptaujas pakalpojuma uzsākšana, piekrišana un datu iesniegšana – ja Jūs izvēlaties piedalīties 

aptaujā, tad mēs Jums piedāvājam iepazīties ar aptaujas un datu aizsardzības noteikumiem. 

Gadījumā, ja Jūs kā lietotājs piekrītiet piedalīties aptaujā un iesniegt datus, mēs nodrošinām 

lietotāja informētas piekrišanas iesniegšanu, visu citu aptaujas datu iesniegšanu un tālāku apstrādi. 

Mēs iegūsim Jūsu personu identificējošu informāciju un datus par Jūsu veselību vai slimību tikai 

tad, ja Jūs tos mums būsiet iesniedzis.  

− iesniegto personas datu pseidoanonimizēšana1  – pēc aptaujas datu saņemšanas, mēs veiksim 

Jūsu personas datu, tajā skaitā veselības datu,  pseidoanonimizēšanu. Klīniskajiem pētījumiem 

izmantojamie veselības dati tiks izvietoti atsevišķi no tiem, kas identificēs Jūs kā personu; 

− līdzīgu pacientu izlases (kohortas) datu kopas veidošanai – Jūsu pseidoanonimizētā veselības 

datu kopa tiks iekļauta kopējā pētniecībā ieinteresētu pacientu datu kopā. Mūsu izveidotā 

pētniecības datu kopa saturēs apkopotu informāciju par  līdzīgiem pacientiem un viņiem 

piemītošām īpašībām, bet nesaturēs personas datus, kas ļautu sasaistīt tos ar identificētu vai 

 
1 “pseidonimizācija” ir personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams 

saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu 
informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu; 



identificējamu personu fizisku personu. Iegūto datu kopu raksturojošo parametru analīze dos  

iespēju vērtēt konkrētajā izlasē iekļauto dalībnieku piemērotību dalībai pētījumos; 

− aicinājumi zinātniskām institūcijām un pētniekiem piedalīties pētījumos: iegūtās pētniecības 

datu kopas, kas saturēs apkopotu informāciju par pētījumos ieinteresētiem lietotājiem, bet neļaus 

tos sasaistīt tos ar identificētu vai identificējamu personu fizisku personu, tiks izvietotas datu atlases 

platformā Longenesis.Curator, kas ir zinātniskām un pētnieciskām organizācijām pieejams 

informatīvs risinājums.  

− aicinājums lietotājam iesaistīties pētījumā - gadījumā, ja kāda no pētniecības organizācijām būs 

ieinteresēta iesaistīt pētījumā tos lietotājus, kuriem piemīt tās pazīmes, kas raksturīgas pētnieka 

izvēlētajai pētniecības datu kopai, mēs veiksim konkrētajā datu kopā iekļauto pseidoanonīmo datu 

sasaisti ar personu indentificējošiem datiem. Secīgi mēs nosūtīsim aicinājumu Jums kā lietotājam 

iesaistīties konkrētā pētījumā kā jaunu informētas piekrišanas formu. Ja Jūs kā lietotājs piekritīsiet 

savu datu nodošanai saskaņā ar tiem pētniecības nosacījumiem, kas tiks aprakstīti atsevišķajās 

piekrišanas formās, tad Jūs tiksiet pievienots konkrētam pētniecības projektam un Jums tiks 

izveidoti pētniecības projektam specifiskie datu ievades moduļi utml. (tie tiks aprakstīts 

atsevišķajās piekrišanas formās).  Gadījumā, ja Jūs kā lietotājs neiesniegsiet piekrišanas formu, 

mūsu sistēma nepievienos Jūs un jūsu personas datus konkrētam pētījumam. 

− lietotāja tiesības atsaukt iepriekš doto informēto piekrišanu – lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības 

atsaukt iepriekš dotu piekrišanu savu iesniegto datu apstrādei. Atsaukšanai ir jāiesniedz 

iesniegums, to nosūtot uz mūsu e-pastu: privacy@longenesis.com . Gadījumā, ja lietotājs vēlas 

atsaukt savu informētu piekrišanu kādam no pētniecības projektiem, tas jādara saskaņā ar 

konkrētajā projektā iekļautajiem piekrišanas un atsaukšanas nosacījumiem. 

 

4.2.  Personas datu izmantošana pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai un sadarbības 

ar pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem nodrošināšanai. 

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un 

pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas 

datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes). 

  

4.3. Trešo pušu sistēmas, ko izmantojam pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai: 

-    Google, Inc. rīks Google Analytics - šis rīku saglabā informāciju par mājaslapas 

apmeklējumu. Saglabātie dati ir anonīmi, tie palīdz mūsu komandai uzlabot mājaslapas 

kvalitāti. Vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to privātuma 

politiku var iepazīties ŠEIT un ŠEIT. 

-    Auth0, Inc. rīks autorizācijas nodrošināšanai. Mēs izmantojam šo rīku, lai nodrošinātu 

reģistrācijas un/vai autorizācijas funkcionalitāti, rūpējoties par servisa pieejamību, 

drošību, privātumu un ērtību (rīks ļauj veikt autorizāciju, izmantojot arī populārās 

platformas, ka piem. Google lietotāja konta izmantošana). Vairāk informācijas par šo 

rīku lasiet ŠEIT. 

-    Amazon Web Services, Inc. produktus un rīkus serveru un datubāžu izvietošanai - 

mēs izmantojam šo lai nodrošinātu aptaujas servisa pieejamību tiešsaistē, datu 

glabāšanas un šifrēšanas algoritmus, lai pasargātu un minimizētu nepiederošu personu 

piekļuves riskus. Vairāk informācijas lasiet ŠEIT. 

mailto:privacy@longenesis.com
https://policies.google.com/privacy?hl=lv
https://policies.google.com/privacy?hl=lv
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/
https://auth0.com/docs/compliance/gdpr/data-processing
https://auth0.com/docs/compliance/gdpr/data-processing
https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/


-    SurveyGizmo, Ltd - rīks aptaujas formu veidošanai un aptaujas īstenošanai. Mēs 

izmantojam šo rīku lai izveidotu aptaujas struktūru un veidotu datu ievadīšanas formas. 

Vairāk informācias par rīka izmantošanas nosacījumiem un privātuma politiku lasiet 

ŠEIT. 

 

4.4. Juridiskie pamati šo aprakstīto nolūku sasniegšanai ir: 

− VDAR 9. panta otrās daļas a) un j) punkts, 89. panta 1. punkts (datu subjekts ir devis nepārprotamu 

piekrišanu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, apstrāde ir 

vajadzīga zinātniskās pētniecības nolūkos saskaņā ar 89. panta 1. punktu) 

− VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts - pārziņa leģitīmās intereses. 

 

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem? 

Mēs veicam piemērotus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus drošā veidā un saskaņā ar tiesību 

aktiem. Mēs nodrošinām, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav tiesiskā pamata 

Jūsu personas datu apstrādei (t. sk. nav iedota Jūsu piekrišana datu apstrādei). 

  

Jūsu personas datiem nepieciešamības gadījumā varētu piekļūt: 

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, ja tas būtu nepieciešams to darba pienākumu, kas saistīti 

ar datu drošību, pakalpojumu sniegšanu vai Jūsu iesniegto pieprasījumu, izpildi. Tas ir nepieciešams 

tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai, kā arī, piemēram, datu dzēšanas aktivitātēm. Mūsu darbinieki un 

tieši pilnvarotas personas ir izglītoti datu aizsardzības jomā un līgumiski atbild par šo noteikumu 

ievērošanu. 

2) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats - tikai un 

vienīgi gadījumos, kad lietotājs pats apstiprinājis un piekritīs šādai datu piekļūšanai. 

  

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē mēs izvēlamies? 

Mēs nenododam Jūsu personas datus trešās puses sadarbības partneriem. Visas potenciālās aktivitātes, 

saistītās ar datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu trešās puses datu apstrādātājiem var tikt veiktās tikai un 

vienīgi ar Jūsu atsevišķu piekrišanu. Šajā gadījumā, Jūs saņemsiet atsevišķo pieprasījumu piekrišanai, 

aprakstot nepieciešamību sadarbības partneru piesaistei. 

  

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas 

(EEZ) valstīm? 

Datu apstrādei un glabāšanai tiek izmantoti mākoņa krātuves serveru infrastruktūra, kas atrodas Eiropas 

Savienības (ES) vai/un  Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs. 

  

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus? 

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu 

apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām (piemēram, likumiem par 

grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). 

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā Jūsu norādījumus (Jūsu piekrišanas datus). 

Saņemot no Jums pieprasījumu dzēst datus (piem. atsaucot piekrišanu apstrādāt datus), mēs uzņemamies to 

apstrādāt un veikt tādu datu dzēšanu no sistēmas, kas ir norādīta konkrētajā pieprasījumā. 

Mēs uzņemamies Jūsu piekrišanas datu glabāšanu ar mērķi izveidot caurspīdīgu datu apstrādes mehānismu. 

 

https://www.surveygizmo.com/privacy/


9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi? 

9.1. Personas datu atjaunošana 

Katram lietotājam ir iespēja veikt savu datu aktualizēšanu, atkārtoti aizpildot anketu. Datu aktualizēšana 

var mums palīdzēt veikt precīzāku pētījumos ieinteresētu dalībnieku identifikāciju. Jautājumu gadījumā par 

to kā datu aktualizēšana var sekmēt precīzāku identifikāciju, aicinām sazināties ar mums. 

 

9.2. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos 

Saskaņā ar VDAR noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, 

pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu 

pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu 

subjekta tiesības, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: privacy@longenesis.com, 

ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu. 

  

Saņemot Jūsu Pieprasījumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju. Ja būs nepieciešams, 

paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību. 

  

9.2. Piekrišanas atsaukšana 

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt 

un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam 

neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, 

kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām 

interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. 

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm. 

 

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem? 

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām 

vispirms vērsties pie mums. 

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, 

ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts 

inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu 

valsts inspekcijas mājas lapā. Vairāk informācijas ŠEIT. 

 

10. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā? 

Iegūtie dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanai. Ievadītie un iegūtie dati tiek izmantoti, lai 

veidotu pētniecībai nepieciešamas datu kopas, kas satur apkopotu informāciju par specifiskās slimības 

pacientu  demogrāfiskajiem un slimības datiem,  un tā veicinātu pacientu iesaisti klīniskajos pētījumos. 

 

 

Šī privātuma politika ir spēkā no 08.09.2020. SIA Longenesis patur tiesības veikt papildinājumus un 

precizējumus šajā dokumentā, to atbilstoši publicējot.  

 

 

https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/
https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/

