
Informācija, kas attiecas uz jūsu personas datu apstrādi 
 
Šī informācija ir paredzēta, lai izskaidrotu, kāda veida dati no jums tiek vākti un, kādiem 
mērķiem tie tiek izmantoti. 
 
 
Datu pārziņa identitāte un kontaktinformācija 
 
________________________________________________________________________ 
[ierakstiet visu informāciju par ārstējošo ārstu] 
 
Apstrādes mērķi un juridiskais pamats 

 

Jūsu personas dati tiek vākti un izmantoti, ar nolūku sniegt konsultācijas par jūsu ārstēšanu 
un vispārējo veselības stāvokli. 
Jūsu personas dati tiek vākti un apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu/jūsu ārstējošā ārsta 
likumīgajām interesēm ārstēt jūsu saslimšanu. 
 
Apstrādāto personas datu kategorijas 
 
Apstrādāto personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, medicīniskie 
ieraksti, slimības vēsture, veselības stāvoklis.  

Personas datu saņēmēji 
 
Jūsu datus saņems sertificēti veselības aprūpes nozares eksperti (turpmāk tekstā - 
Eksperti), lai jūsu ārstu konsultētu ar terapiju saistītos jautājumos, kā arī sniegtu otru 
medicīnisko viedokli.  
Eksperti drīkst apstrādāt jūsu datus, lai apspriestu un pieņemtu lēmumu par jūsu ārstēšanu 
un vispārējo veselības aprūpi. Minētie nozares eksperti var dzīvot valstīs, kuru privātuma 
standarti atšķiras no jūsu valsts standartiem. 
Ja uz jūsu personas datu apstrādi attiecas Eiropas Savienības vispārējā datu aizsardzības 
regula 2016/679 (VDAR): Personas datu pārsūtīšanai uz trešo valsti ārpus Eiropas 
Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai, ja nav pieņemts lēmums par 
aizsardzības līmeņa pietiekamību, Roche grupā, uzņēmējdarbības partneriem un 
pakalpojumu sniedzējiem, mēs slēdzam līgumus, kas satur ES līguma standartklauzulas, 
kuras saskaņā ar ES Komisijas 2004. gada 27. decembra lēmumu (2004/915/EK) un 2010. 
gada 5. februāra lēmumu (C(2010)593) ietver atbilstošus un piemērotus aizsardzības 
pasākumus. 
 
Personas datu apstrādātājs 

 

Jūsu datu apstrādātājs ir “F. Hoffmann-La Roche Ltd”, Grenzacher Strasse 24, 4070 Basel, 
Šveice, e-pasts: global.privacy@roche.com (“Roche”) un “Accenture AG”, 
Fraumünsterstrasse 16, 8001 Zurich, Šveice - kā apakšapstrādātājs platformas 
p2padvice.org tehniskās darbības, tiesību aktu ievērošanas un ziņošanas par 
blakusparādībām nolūkā.  
 
Uzglabāšanas periods 
 
Jūsu personas dati tiks uzglabāti vienu (1) gadu, sākot no brīža, kad tie iesniegti 
p2padvice.org platformā.  
 
Informācija par jūsu tiesībām, ja uz jūsu datiem attiecas VDAR 
 



Ja uz jūsu personas datiem attiecas VDAR, jums ir tiesības pieprasīt savam ārstējošajam 
ārstam piekļuvi jūsu personas datiem un to labošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, 
ja attiecināms, vai jūsu personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Dzēšana vai 
apstrādes ierobežošana ir iespējama tikai tad, ja un ciktāl personas datu apstrāde ir balstīta 
uz piekrišanu vai likumīgām interesēm. Ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, ņemiet 
vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, tomēr neietekmējot 
apstrādes, kuras pamatā ir piekrišana pirms tās atsaukšanas, likumību. Lai izmantotu savas 
tiesības atsaukt piekrišanu, skatiet kontaktinformāciju sadaļā “Datu pārziņa identitāte un 
kontaktinformācija” iepriekš tekstā. 
 
Gadījumā, ja jūs uzskatāt, vai rodas iespaids, ka jūsu personas datu apstrāde neatbilst 
VDAR, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. 
 
 
Datu avoti  
 
Jūsu veselības aprūpes nolūkos jūsu personas dati tiek vākti no dažādiem medicīniskiem 
ierakstiem, piemēram, no jūsu personīgās medicīniskās dokumentācijas, ko glabā 
ārstējošais ārsts.  

 

Piekrišana 
 

 
Es, apakšā parakstījies pacients, ______________________________, pēc tam, kad 

saņēmu informāciju, kas man tika sniegta šajā veidlapā saskaņā ar ES Regulu Nr. 2016/679, 
parakstot šo veidlapu: 

 PIEKRIŠANU 

manu personas datu, tostarp veselības un ģenētisko datu apstrādei, ja tas ir attiecināms uz 

iepriekš aprakstītajiem un jebkādiem saistītajiem farmakovigilances mērķiem. 

  

manu personas datu pārsūtīšanai uz ārvalstīm, neatkarīgi no tā, vai tās atrodas Eiropas 
Savienībā vai ārpus tās. 

  

manu personas datu atklāšanai iepriekš norādītajā veidā, tajā noteiktajiem mērķiem un 
apmērā.   

N.B.: Jūs varat brīvi izvēlēties liegt savu piekrišanu trim iepriekš minētajiem punktiem. Tomēr 
jūsu piekrišanas nesniegšana pat vienam no trim iepriekš minētajiem punktiem nepieļaus 
turpmāku jūsu datu apstrādi. 

_______________________________________________ 

Pacienta vārds un uzvārds (salasāmi) 

_______________________________________________ 

Paraksts un datums 
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