
 

Informēšana par personu datu apstrādi 
 

 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Rožu iela 6, Liepāja, 
tālrunis: 63404750, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.lv 
 
Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63 422 331, 
adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv   
 
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojuma izveidošana, nosūtīšana/ izsniegšana un nodokļa maksājumu 
administrēšana. 
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko 
pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts un 
likums „Par nekustamā īpašuma nodokli", likums „Par nodokļiem un nodevām", Liepājas 
pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra saistošie noteikumi Nr.17 "Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā", Liepājas pilsētas domes 
2017.gada 19.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā"). 
 
Informējam, ka Liepājas pilsētas pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojuma izveidošanai tiek izmantota automatizēta lēmumu pieņemšana un dati iegūti  
šādiem ārējiem reģistriem: 

• Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma; 

• Zemesgrāmata; 

• Iedzīvotāju reģistrs; 

• Un citi ārējie reģistri- datu un informācijas ieguvei, kuri nepieciešami atbilstoši 
normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros. 

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļa 
(maksāšanas paziņojuma sagatavošana, nosūtīšana vai izsniegšana); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes pilnvarotie darbinieki 
(saņemto maksājumu apstrāde); 

• IT daļa (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana); 

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (informācijas sistēmas uzturētājs un pasta sūtījumu 
organizētājs); 

• Tiesību aktos noteiktos gadījumos, valsts un pašvaldību iestādes, piemēram, 
tiesībaizsardzības iestādes; 

• Nepieciešamības gadījumā parāda atgūšanai – Latvijas Republikas zvērināti tiesu 
izpildītāji un ārvalstu notāri; 

• Latvijas Republikas  zvērināti notāri (kreditoru prasījumi mantojuma lietās); 

• Maksātnespējas administratori (fizisko personu maksātnespējas procesā); 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti ilglaicīgi (atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un 
sasniedzamajam apstrādes nolūkam). 
 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 
neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu 
lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes 
ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  
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