Projekta
“Vispārīgā datu aizsardzības regula –
iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);
tiesības un riski nepilngadīgām personām” (DPSME)

Radošā konkursa jauniešiem “Dati ir vērtība – sargā tos!”
NOLIKUMS
Radošais konkurss jauniešiem “Dati ir vērtība – sargā tos!” tiks organizēts trijās kārtās un norisināsies
Latvijas teritorijā no 2020. gada janvāra līdz 2020. gada maijam.
Projekta mērķis
Veicināt nepilngadīgo personu vecumā no 13–17 gadiem (turpmāk – jaunieši) informētību par personas datu
apstrādi un aizsardzību.
Konkursa mērķis
• Sniegt teorētiskas zināšanas jauniešiem par personas datu izplatīšanas drošību digitālajā vidē;
• Palīdzēt jauniešiem izprast, kas ir personas dati, datu apstrādes pamatprincipi un kāda atbildība iestājas, ja
tiek pārkāptas citas personas tiesības uz datu aizsardzību.
• Caur konkursa dalībnieku radošo izpausmi stāstīt citiem jauniešiem par datu aizsardzības drošības nozīmīgumu mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.
Konkursa dalībnieki
• Jaunieši vecumā no 13 – 17 gadiem gan no skolām, gan jauniešu centriem (Latvijas Republikas reģioni –
Kurzeme, Latgale, Rīga, Vidzeme, Zemgale);
• Dalība notiek komandā, kuras sastāvā ir 6 jaunieši, no kuriem viens ir komandas kapteinis. No vienas klases,
skolas vai jauniešu centra var būt vairākas komandas.
• Katrai komandai ir konsultants – skolotājs vai cita pilnvarota par komandu atbildīgā persona.
• Katra konkursa komanda pārstāv vienu Latvijas reģionu – Kurzemi, Latgali, Rīgu, Vidzemi, Zemgali.
Attaisnotu iemeslu dēļ konkursa norises laikā žūrija ļauj izstājušos dalībnieku aizvietot ar citu.
Konkursa norises laiks un vieta
No 2020. gada 19. februāra līdz 14. maijam:
Rīgā – 19. februārī*
Jelgavā – 26. februārī*
Cēsīs – 4. martā*
Jēkabpilī – 11. martā*
Ventspilī-25. martā*
Rīgā – 1. aprīlī*
Daugavpilī – 8. aprīlī*
Liepājā – 15. aprīlī*
Ludzā – 22. aprīlī*
Valmierā – 29. aprīlī*
Konkursa noslēgums Rīgā – 14. maijā*

Konkursa vispārīgie noteikumi
Valoda – latviešu
Konkurss notiek trijās kārtās:
1. Pieteikumu atlase un vērtēšana.
2. Radošās darbnīcas, jautājumu maratons un komandas uzdevumu vērtēšana.
3. Konkursa fināls un labāko komandu apbalvošana.
• Pieteikumus un komandu darbu radošajās darbnīcās vērtē Datu valsts inspekcijas izveidota neatkarīga žūrijas komisija 4 (četru) locekļu sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs un 3 (trīs) komisijas locekļi – konkursa rīkotāju
pārstāvji un 1 (viens) neatkarīgs eksperts.
• Ja kādā no konkursa kārtām divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, konkursa žūrija ir tiesīga
atsevišķi vērtēt komandas sniegumu un pieņemt lēmumu par piemērotāko risinājumu.
• Visi konkursa dalībnieku iesniegtie radošie darbi paliek konkursa organizatoru rīcībā un var tik izmantoti
publicēšanai vietnē www.dvi.gov.lv vai skaidrojoša materiāla sagatavošanai jauniešiem.
Konkursa norise pa posmiem
Komandu reģistrācija un pirmā atlases kārta – neklātienē.
No 2020. gada 15. janvāra līdz 27. janvārim pieteikumu iesniegšana*:
Katra komanda iesniedz aizpildītu pieteikumu, tajā norādot:
1. Komandas nosaukumu.
2. Komandas saukli.
3. Pilsētas, skolas vai interešu centra nosaukumu, kuru komanda pārstāv.
4. Komandas sastāvu, norādot katra dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu un klasi, komandas kapteiņa vārdu,
uzvārdu, vecumu un klasi, skolotāja vai citas atbildīgās personas vārdu, uzvārdu.1
5. Kontaktinformāciju: skolotāja vai citas atbildīgās personas elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru.
6. Trīs (3) situāciju aprakstus, kurās nepamatoti apstrādā personu datus digitālajā vidē (kopējais apjoms
nepārsniedz 3000 rakstu zīmes).
Pieteikumi jānosūta uz e-pasta adresi: DPSME@dvi.gov.lv
• Reģistrējot komandu dalībai konkursā, komandas skolotājs vai pilnvarotā persona apliecina, ka reģistrēšanai ir nodrošināts atbilstošs tiesiskais pamats. Žūrijas komisija izvērtē pieteikumus un līdz 2020. gada
10. februārim paziņo katrai komandai par rezultātiem.
Pieteikumu vērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem:
1. Izpratne par to, kas ir personu dati – līdz 12 punktiem.
2. Situāciju oriģinalitāte – līdz 12 punktiem.
3. Situācijas iespējamība – līdz 8 punktiem.
4. Loģisks un secīgs situācijas izklāsts – līdz 8 punktiem.
5. Valodas stils un radošā pasniegšana – līdz 8 punktiem.
Pieteikumi, kas nav iesniegti laikā un noteiktajā kārtībā, netiek vērtēti.
*pieteikuma forma pielikumā
Konkursa otrai atlases kārtai virzītās komandas tiks sadalītas atbilstoši Latvijas plānošanas reģionu teritorijai.2
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Konkursā nevar piedalīties Datu valsts inspekcijas darbinieki un viņu ģimenes locekļi.
Komandu klasificēšana pa reģioniem notiek saskaņā Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumiem Nr.391 “Noteikumi par
plānošanas reģiona teritorijām”.

Otrā atlases kārta – klātienē.
No 2020. gada 19. februāra līdz 29. aprīlim –
radošās darbnīcas, jautājumu un atbilžu maratons un uzdevumi komandām.
Otrā kārta notiks klātienē – uz katru darbnīcu tiks virzītas 10 komandas.3
Pēc katras darbnīcas uz finālu tiks virzīta viena komanda, kura iegūs visvairāk punktu.
Par otrās kārtas norisi, laiku un vietu katra komanda saņems informāciju divas nedēļas pirms tikšanās radošajās
darbnīcās.
Pēc radošo darbnīcu norises tiks dots mājas darbs, kuru visas radošajās dabnīcās uzvarējušās komandas saņems
pa e-pastu pēc 2020. gada 29. aprīļa.
Vērtēšanas kritēriji radošajām darbnīcām un konkursa finālam tiks doti kopā ar darba uzdevumu.
Fināls – klātienē.
2020. gada 14. maijā – konkursa fināls Rīgā.
10 labākās komandas kopā ar līdzjutējiem piedalīsies konkursa noslēguma pasākumā, kas notiks Rīgā ar kopīgu
balsošanu par interesentākajiem darbiem. Konkursa noslēgumā jauniešus sagaida muzikāls pārsteigums.
Iesniegtos darbus varēs apskatīties interneta vietnē www.datiirvertiba.lv.
Apbalvošana
Katrs konkursa dalībnieks, kurš būs ticis līdz 2. kārtai, saņems atzinības rakstu.
Katra komanda (jaunieši un konsultants), kas piedalās finālā, saņem veicināšanas balvas.
Pirmās 3 godalgotās vietas finālā sagaida īpašas pārsteiguma balvas:
1. vieta – seši portatīvie datori;
2. vieta – seši planšetdatori;
3. vieta – seši viedpulksteņi.
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Gadījumā, ja netiks saņemts pietiekams skaits pieteikuma anketu no minētajiem reģioniem, tad uz katru radošo darbnīcu tiks virzītas
komandas, kuras ir izrādījušas interesi un pieteikušas dalību konkursā.

Personas datu apstrāde
Datu valsts inspekcija veic personas datu apstrādi projekta Nr. 814774 “Vispārīgā datu aizsardzības regula –
iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām
(DPSME)”, kas tiek finansēts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.–2020. gadam ietvaros (turpmāk – Projekts).
Datu valsts inspekcijas Projekta ietvaros, tostarp Konkursa laikā, veiktās personas datu apstrādes tiesiskais
pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 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), 6. panta c punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).
Datu valsts inspekcijai kā finansējuma saņēmējam ir pienākums vākt, uzkrāt un apkopot Konkursa dalībnieku
personas datus (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, noteiktos gadījumos arī video un foto attēls), kuri piedalās
Eiropas Komisijas finansētos pasākumos, nodrošinot dalībnieku identificēšanu un iekļaušanu projekta uzraudzības rādītājos. Šāds Datu valsts inspekcijas kā finansējuma saņēmēja pienākums ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1381/2013 14. pantā. Šādu personas datu apstrādes neesamības gadījumā Datu
valsts inspekcijai nav iespējas nodrošināt iepriekš minēto likumisko pienākumu, iesniegt atskaites par Projekta
finansējuma izlietojumu.
Pārziņa identitāte un kontaktinformācija
Datu valsts inspekcija, Reģ.Nr. 90001037264; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālruņa Nr. 67223131,
elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv ; tīmekļa vietnes adrese: www.dvi.gov.lv.
Saziņai ar inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz DAS@dvi.gov.lv.
• Konkursa dalībnieku personas datu apstrādes mērķis ir konkursa norises nodrošināšana, kā arī atskaišu sniegšana par konkursa norisi.
• Piesakoties dalībai konkursā, konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka likumiskie pārstāvji apzinās un ir informēti, ka, pamatojoties uz sabiedrības interesēm un pārziņa leģitīmajām interesēm, konkursa dalībniekiem
iekļūstot un piedaloties finālā, dalībnieka vārds, uzvārds, skola vai pārstāvētais jauniešu centrs un fināla pasākuma laikā iegūtie videoieraksti un fotogrāfijas var tikt izmantoti nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai un
konkursa publicitātes nodrošināšanai.
• Fināla pasākuma dalībniekiem un/vai dalībnieku likumiskiem pārstāvjiem ir tiesības iebilst videoierakstu un/
vai fotogrāfiju publicēšanai, informējot par to Datu valsts inspekciju, nosūtot savu lūgumu uz e-pasta adresi
info@dvi.gov.lv, norādot pasākuma – radošā konkursa jauniešiem “Dati ir vērtība – sargā tos!” – dalībnieka
identificējošu informāciju (piemēram, fotografēšanas/videoieraksta laiku un izskatu raksturojošu informāciju).
• Konkursa dalībniekam ir tiesības pieprasīt savu komandas lietotāja profilā norādīto personas datu apskati un
to labošanu vai dzēšanu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos.
• Gadījumā, ja konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka likumiskie pārstāvji uzskata, ka ir noticis personas datu
aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji) ir tiesīgi vērsties ar
pretenziju Datu valsts inspekcijā rakstot uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv
• Informācija par personas datu apstrādi DPSME projekta ietvaros pieejama:
https://www.dvi.gov.lv/lv/dpsme-jaunumi/par-personas-datu-apstradi-dpsme-projekta-ietvaros/
• Datu valsts inspekcijas privātuma politika pieejama:
https://www.dvi.gov.lv/lv/wpcontent/uploads/Pielikums_Privatuma_politika_180918.pdf

Konkursa organizators
Datu valsts inspekcija www.dvi.gov.lv
Kontaktinformācija:
Datu valsts inspekcija
DPSME@dvi.gov.lv

