
 
 
 

 

 
 
 

Privātuma paziņojums zinātniskās pētniecības nolūkiem 

 
1. Datu pārzinis 
Turku Universitāte, FI-20014 Turku 

2. Puses un to pienākumi 
Aptauja ir saistīta ar «Apvārsnis 2020» izpētes projektu «Attīstot iekļaujošu un ilgtspējīgu radošo 

ekonomiku» (Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies (DISCE)). Datu vākšanu un 

apstrādi veic Turku universitātē, Gran Sasso Zinātnes institūtā (GSSI) un Stokholmas Ekonomikas 

augstskolā Rīgā. Iesaistītie pētnieki uzskaitīti 5. punktā. 

3. Galvenais pētnieks 
Profesore Jarna Heinonena (Jarna Heinonen) (Turku Ekonomikas augstskola, Turku Universitāte). 

4. Datu aizsardzības speciālists 
Turku Universitātes datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese dpo@utu.fi 

5. Atbildīgie pētnieki 
Profesore Jarna Heinonena (Jarna Heinonen) (Turku Ekonomikas augstskola, Turku Universitāte). 
Profesore Ulla Hiti (Ulla Hytti) (Turku Ekonomikas augstskola, Turku Universitāte). 
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Peka Stēnholms (Pekka Stenholm) (Turku Ekonomikas augstskola, 
Turku Universitāte). 
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Tomijs Pukinens (Tommi Pukkinen) (Turku Ekonomikas 
augstskola, Turku Universitāte). 
Pētniece Kaisa Hitenena (Kaisa Hytönen) (Turku Ekonomikas augstskola, Turku Universitāte). 
Profesore Alesandra Fadžiana (Alessandra Faggian) (Gran Sasso Zinātnes institūts) 
Docents Alesandro Kročiata (Alessandro Crociata) (Gran Sasso Zinātnes institūts) 
Pēcdoktorantūras zinātniskā līdzstrādniece Valērija Pika (Valeria Pica) (Gran Sasso Zinātnes institūts) 
Pēcdoktorantūras zinātniskā līdzstrādniece Kiāra Burlina (Chiara Burlina) (Gran Sasso Zinātnes 
institūts) 
Profesors Arnis Sauka (Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā) 
Docents Dmitrijs Kravčenko (Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā) 
Pētniece Diāna Popova (Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā) 
 
6. Kontaktpersona 
Aptaujas datu ievākšana: Peka Stēnholms (Pekka Stenholm), pekka.stenholm@utu.fi  

7. Pētniecības reģistra nosaukums 
DISCE (Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies) 

8. Pētījuma apraksts un personas datu apstrādes nolūki 
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Aptaujas mērķis ir apkopot datus par radošo darbu, biznesa modeļa domāšanas un vērtības 
radīšanas pamatiem no indivīdiem un organizācijām, kas strādā un darbojas radošajās un kultūras 
nozarēs. Datu vākšana ir daļa no ES finansētā projekta DISCE (Developing Inclusive & Sustainable 
Creative Economies), kura nolūks iri uzlabots un sekmēt radošo un kultūras nozaru izaugsmi, 
iekļautību un ilgtspēju ES. 
 
Aptauja tiek veikta, izmantojot tiešsaistes aptaujas rīku Webropol. Šī pētījuma mērķa grupas ir 

indivīdi un organizācijas, kas strādā, mācās un darbojas radošajās un kultūras nozarēs. Tās tiks 

sasniegtas, izmantojot atvērtu saiti uz aptauju, izmantojot DISCE komunikācijas partneru un sociālo 

mediju tīklus. Visiem šī pētījuma atbildīgajiem pētniekiem ir tiesības apstrādāt personas datus šī 

pētījuma laikā. Dalība pētījumā ir brīvprātīga.  

Personas datu apstrādes periods. 2021.–2022. gads. 

9. Datu apstrādes juridiskais pamats 
Puses apstrādā iepriekš aprakstītos personas datus, pamatojoties uz šādiem pamatiem atbilstīgi 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punktam: 

☐  dalībnieka piekrišana 

☐  uz pārzini attiecināma juridiska pienākuma izpilde 

☒  lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās 

oficiālās pilnvaras 

☒   zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos sabiedrības interesēs vai statistikas nolūkos 

☐  pētniecības materiālu vai kultūras mantojuma materiālu arhivēšanas nolūkiem 

☐  pārziņa vai trešās personas, kuras leģitīmās intereses šeit iesaistītas leģitīmo interešu nolūkiem: 

____ 

 
10. Pētījumu reģistrā iekļautie personas dati 
Izpētes projekta nolūkiem tiek vākta šāda informācija: 

 Dzimums 

 Dzimšanas gads 

 Izglītība 

 Dzīvesvieta (valsts) 

 Nodarbinātības statuss, darbu skaits un veids 

 Nodarbinātības un brīvprātīgā darba stundas 

 Galvenie ienākumu veidi (ne precīzs algas apmērs, tikai vispārīgās kategorijas) 

 Brīvprātīgi aizpildāma šāda informācija: E-pasta adrese iespējamam aptaujas turpinājumam 

Pētījuma laikā netiks ievākti vai apstrādāti sensitīvi personas dati. 



 
 
 

 

 
 
 

11. Personas datu avoti 
Respondentu sniegtās aptaujas atbildes. 

12. Personas datu saņēmēji ārpus pētnieku grupas 

Personas dati netiks pārsūtīt ārpus aprakstītās pētnieku grupas (skatīt 5. punktu). 

Datu vākšanai izmanto Webropol Oy Ltd tiešsaistes aptaujas rīku. 

Pēc pētījumu pabeigšanas anonimizēta datu versija tiks arhivēta Zenodo krātuvē. 

13. Datu pārsūtīšana ārpus ES/EEZ 
Personas dati netiks pārsūtīti ārpus ES/EEZ valstīm. 

14. Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana 
Personas dati netiek izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai un profilēšanai. 

15. Personas datu aizsardzības principi  
Dati tiks glabāti Turku Universitātes serveros. Pēc analīzes etapa tiks izņemti personu identificējošie 

dati. 

Personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti tā, lai tiem varētu piekļūt tikai personas, kurām dati 

nepieciešami pētniecības nolūkos. 

IT sistēmās apstrādātie personas dati: 

☒ lietotāja vārds  ☒ parole  ☐ pierakstīšanās  ☐ piekļuves kontrole  ☐ citi: 

Tiešu identifikatoru apstrāde:  

☒ Dati tiek ievākti bez tiešiem identifikatoriem  

☐ Tiešie identifikatori tiks noņemti analīzes etapā  

☐ Analizējamajā materiālā ietilpst tieši identifikatori. 

 

16. Personas datu saglabāšana pēc pētījuma pabeigšanas 
☐ Izpētes materiāls tiks dzēsts  

☐ Izpētes materiāls tiks arhivēts:  

☒ bez identifikatoriem  ☐ ar identifikatoriem 

Kur materiāli tiks arhivēti un cik ilgi: atvērtajā krātuvē Zenodo un Turku universitātes pētījumu datu 

krātuvē - vai nu pastāvīgi, vai arī tik ilgi, kamēr dati ir nepieciešami pētniecības nolūkiem. 

17. Datu subjektu tiesības un šo tiesību izņēmumi  
Datu subjektiem ir tiesības  



 
 
 

 

 
 
 

 piekļūt viņu datiem  

 panākt labojumus viņu datos  

 dzēst viņu datus 

 ierobežot viņu datu apstrādi 

 iebilst pret viņu datu apstrādi 

Turklāt datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Somijas Datu 

aizsardzības ombudam. Somijas Datu aizsardzības ombuda kontaktinformācija atrodama šeit: 

https://tietosuoja.fi/en/contact-information  

https://tietosuoja.fi/en/contact-information

