Lai pieteiktos dalībai paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas
koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A” Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes videokonferencē, kas norisināsies 2020. gada 28.
oktobrī, laikā no plkst. 17:00 līdz plkst. 19:00, attālināti Microsoft Teams vietnē, lūdzu,
aizpildiet reģistrācijas anketu, klikšķinot uz pogas “Pieteikties” (zemāk).
Reģistrējoties Jums būs jānorāda savs vārds, uzvārds un e-pasta adrese, uz kuru Jūs
saņemsiet saiti dalībai videokonferencē. Gadījumā, ja nesaņemat saiti
dalībai videokonferencē, lūdzu, rakstiet uz: jautajumi@fortum.com, vai sazinieties pa
tālruni 29338491.
Lai varētu pieslēgties videokonferencei Microsoft Teams vietnē, lūgums izmantot
kādu no jaunākajām interneta pārlūku: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge vai
Safari versijām.

PIETEIKTIES
Videokonferencei
Kā labāk pievienoties konferencei un kāda būs tās norises kārtība, uzziniet ŠEIT
Piesakoties dalībai Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes videokonferencē, Jūs piekrītat, ka Jūsu
norādītie personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) tiks apstrādāti Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa
ietvaros, lai gūtu apliecinājumu un analizētu sabiedrības iesaisti Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
videokonferencē un nodrošinātu uz sabiedrisko apspriešanu un sabiedrības iesaisti attiecināmo normatīvo aktu
prasību izpildi, kā arī lai nodrošinātu turpmāko saziņu. Datu apstrādes juridiskais pamats - saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 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 pirmās daļas a) un c) apakšpunktiem - datu subjekta piekrišana un uz pārzini
attiecināmu juridisku pienākumu izpilde. Jums ir tiesības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos
gadījumos un kārtībā pieprasīt no pārziņa piekļuvi Jūsu personas datiem, Jūsu personas datu labošanu vai
dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret šādu apstrādi, tiesības uz
pārnesamību, tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei, tiesības vērsties uzraudzības iestādēs ar sūdzību.
Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Fortum Latvia”, adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, tālrunis 63083381, e-pasts: fortum.jelgava@fortum.com. Personas datu apstrādātājs: SIA "Enviroprojekts", adrese:
Mazā Nometņu iela 31, Rīga, pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, tālr.: 29262684, e-pasts:
peteris@enviro.lv. Personas datu plānotais glabāšanas laiks - līdz ietekmes uz vidi procesa pilnīgai pabeigšanai
un paredzētās darbības ieceres akceptēšanai, un iespējamo normatīvajos aktos noteikto pārsūdzības termiņu
beigām vai attiecīgo pārsūdzības procesu noslēgumam ar galīgo nolēmumu.

