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RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMA
Uzņemšanas komisijai
Vārds___________________________
Uzvārds___________________________
Personas kods: ________________________

UZŅEMŠANAS KOMISIJAS LĒMUMS:
UZŅEMT ,

ATTEIKT

Audzēkņu kontingenta Nr.

Uzņemt otrās izvēles programmā

IESNIEGUMS, Reģistrācijas Nr. 2021RSMT-___________
Lūdzu uzņemt mani Rīgas Stila un modes tehnikumā profesijas apguvei norādītajā izglītības
programmā:
Izglītības programmas kvalifikācija (mācību ilgums)

Uzņemšanas konkursa atzīmes
(aizpilda uzņemšanas komisija)

1

2

3

kopsumma

-Izvēlieties kvalifikāciju-

Vidējo izglītību ieguvu (ievadiet izglītības iestādes nosaukumu)______________________, ________. gadā.
Mans telefona numurs:__________________________, e- pasts:_______________________.
Deklarētās dzīves vietas pilna
adrese
Faktiskās dzīves vietas
(aizpilda, ja atšķiras no deklarētās

________________________________________________________________________________________
māju nosaukums, mājas un dzīvokļa numurs, pilsēta, pagasts

______________

Uzzināt LV

______________________________________________________________________________________

dzīves vietas)

Dienesta viesnīca man

LV-

māju nosaukums, mājas un dzīvokļa numurs, pilsēta, pagasts

LV-

_______________

nepieciešama.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: __________________________
Kontaktpersonas tālrunis: __________________________
(Informācija par kontaktpersonu nepieciešama saziņai ārkārtas gadījumos.)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Saskaņā ar uzņemšanas kārtību iesniegumam pievienoti sekojoši dokumenti (atzīmē uzņemšanas komisija):
- Izglītības dokumenta kopijas (atestāts un sekmju izraksts)
ir / nav
- Četras fotogrāfijas
ir / nav
- Izziņa no ģimenes ārsta
ir / nav
par atļauju apgūt konkrētu profesiju un atļauto slodzi sporta stundām
Visi uzrādītie personu dati un iesniegtās dokumentu kopijas ir salīdzinātas ar dokumentu oriģināliem un izmantoti
vienīgi uzņemšanas komisijas vajadzībām.

Uzzināt LV

PĒC PAŠA VĒLĒŠANĀS SNIEDZIET PAPILDUS ZIŅAS PAR SEVI
Lūdzu, norādīt kāpēc vēlaties mācīties RSMT.

Norādiet kādas nodarbības esi apmeklējis-/jusi un kādus rezultātus sasniedzis/-gusi. Ar ko nodarbojies brīvajā
laikā (sports, mūzika, dejas, koris vai citi interešu izglītība utt.)

PĒC PAŠA IZVĒLĒS NORĀDIET OTRĀS IZVĒLĒS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
Atzīmējot otro izvēli, es piekrītu, ka, gadījumā, ja netieku uzņemts pamata izvēlēs grupā, uzņemšanas
komisijai ir tiesības manu iesniegumu pārcelt un iekļaut otrās izvēlēs konkursa kārtībā.

Otrās izvēle
izglītības programmas kvalifikācija (tās ilgums)

Uzņemšanas konkursa atzīmes
(atzīmē uzņemšanas komisija)

1

2

3

kopsumma

-Izvēlieties kvalifikācijuUzņemšanas rezultātus skatieties abās (gan pamata, gan otrās) izvēlēs norādītajās programmās.

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI
Nolūkā nodrošināt tiesisku reflektantu personas datu apstrādi, Rīgas Stila un modes tehnikums informē, ka, norādot savus personas datus šajā
reģistrācijas veidlapā, Jūs esat informēts, ka sniegtie personas dati – vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija, kontaktinformācija, mācību
vērtējumi un informācijas par mācību programmu izvēli, tiek apstrādāti un uzglabāti ar mērķi pretendentu identificēšanai, uzņemšanas procesa
organizēšanai un administrēšanai, reflektantu uzskaitei un vienošanās slēgšanai. Uzņemšanas procesā iegūtie personas dati tiek glabāti visu
mācību procesa laiku, bet gadījumā, ja reflektants netiek uzņemts, reflektanta iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem tiek glabāts līdz 2021.
gada 1. decembrim, pēc šī datuma visi neuzņemto reflektantu iesniegtie dokumenti tiek iznīcināti.
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas Stila un modes tehnikums, Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV-1064, e-pasts: rsmt@rsmt.lv, tālrunis
67532721.
Personas datu apstrādes juridiskais pamats: Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c. apakšpunkts, kas nosaka, ka personas
datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, Profesionālās izglītības likums un Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās
kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”.
Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesību realizāciju var iegūt vēršoties pie pārziņa, izmantojot norādīto
kontaktinformāciju, pārziņa mājaslapas www.rsmt.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība” vai vēršoties pie pārziņa datu aizsardzības speciālista,
rakstot uz e-pastu info@tavidati.lv.

Ar personas daru apstrādi iepazinos

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

