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Informēšana par personu datu apstrādi 
 

 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrācija” (Liepājas pilsētas pašvaldība), tālrunis: 63 404 750, 
adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: pasts@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 – Liepājas pilsētas domes projektu pieteikumu 
izvērtēšanai un kontrolei. 
 
Tiesiskais pamats pretendenta un ar pretendentu saistīto personas datu apstrādei ir 
pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 
1. punkta f) apakšpunkts). Pārziņa leģitīma interese ir pretendenta iesniegto projektu 
pieteikumu izvērtēšana pēc kritērijiem saskaņā ar projekta konkursa nolikumu. 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pašvaldības Vides, veselības un sabiedrības nodaļas pilnvarotie 

darbinieki (izvērtē nodaļas un pakļautībā esošo daļu organizēto projektu 

pieteikumu atbilstību nolikumam, kontrolē pieteikumu gaitu); 

• Attīstības pārvaldes pilnvarotie darbinieki (izvērtē Attīstības pārvaldes organizēto 

projektu pieteikumu atbilstību nolikumam, kontrolē pieteikumu gaitu); 

• Konkursa komisija un tās priekšsēdētājs (projektu vērtēšana), konkursa 

komisijas sekretārs (sēdes protokolēšana); 

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

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (informācijas sistēmas uzturētājs); 

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

tiesībaizsardzības iestādes. 

 
Pretendenta un ar pretendentu saistīto personas datu apstrādi veiks un datus glabās ne 
ilgāk kā 5 gadus pēc konkursa noslēgšanās. 
 
Pretendentam un ar pretendentu saistītajām personām 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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Projekta pieteikuma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas var būt minētas 
Jūsu iesniegtajā pieteikumā, par to personu datu apstrādi, kas saistītas ar šī projekta 
pieteikuma izskatīšanu.  
 


