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Informēšana par personu datu apstrādi 
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldība, kuras vārdā rīkojas tās 
iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, tālrunis: 
63 404 750, 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 ir atļauju izsniegšana alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai novietnēs un izbraukuma tirdzniecībai sabiedriskos pasākumos. 
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto uzdevumu 
izpilde sabiedrības interesēs, tas ir, nodrošināt patērētāju interesēm atbilstošu alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecību un izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās 
pašvaldības teritorijā. Šādu pašvaldības uzdevumu izpilde ir paredzēta Alkoholisko dzērienu 
aprites likuma 8.pnatā, kā arī Liepājas pilsētas domes 2011. gada 14. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 6 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību 
izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Liepājas pilsētā" un 2010. gada 
13. maija saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs 
Liepājas pilsētā". Šāda personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “e” apakšpunktu. 
 
Personās datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas struktūrvienības atbilstoši to 
kompetencei iesnieguma par atļaujas izsniegšanu izskatīšanā un atļaujas izsniegšanā; 

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (Lietvedības sistēmas uzturētājs); 

• Pašvaldības policija, Valsts ieņēmumu dienests, Pārtikas un veterinārais dienests 
(tirgotāju uzraudzībai), Liepājas pilsētas Būvvalde (būvniecības ieceres 
dokumentācijas saskaņošanas vai akceptēšana) un nepieciešamības gadījumā citas 
pašvaldības iestādes; 

• Valsts ieņēmumu dienesta akcīzes preču pārvalde, uzraudzības iestādes un citas 
valsts pārvaldes iestādes un tiesas likumā noteiktajos gadījumos. 

 
Jūsu personas dati tiks glabāti 10 gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un atbildes sniegšanas. 

 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo 
personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos iebilst pret apstrādi; 

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  
 
Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas var būt minētas iesniegtajā 
iesniegumā, par to personu datu apstrādi, kas saistītas ar šī iesnieguma izskatīšanu. 
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