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2021. gada 30. novembrī 
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: 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 mērķi: 
 

• Pieteikumu apstrāde saziņas nodrošināšanai ar pieteikuma iesniedzēja 
kontaktpersonām un izvirzītajiem organizācijas brīvprātīgajiem, par 
organizatoriska rakstura jautājumiem, lai organizētu godināšanas 
pasākumu; 

• Sabiedrības informēšana par organizāciju un brīvprātīgo godināšanu, lai 
veicinātu brīvprātīgo darbu Liepājā. 

 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim uzdevumu izpildīšanai, ko 
veic sabiedrības interesēs, pārziņa leģitīmo interešu ievērošana saskaņā ar Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktu: 
 

• Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) 
apakšpunktu tiek rīkots pasākums un godinātas organizācijas (to pārstāvji) un 
brīvprātīgie. Godināšanas laikā tiks veikta fotografēšana. Fotoattēli, vārds, 
uzvārds, nopelni var tikt izvietoti Liepājas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.liepaja.lv, pašvaldības sociālo tīklu Facebook.com, Twitter.com un 
Instagram.com kontos; 

• Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) 
apakšpunktu pieteikuma.liepaja.lv veidlapā tiek iegūti personas dati, lai 
organizētu saziņu un godināšanas pasākumu.  

 
Personās datu iespējamie saņēmēji: 
 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļas darbinieki (elektroniski saņemto pieteikumu apstrāde, saziņas 
organizēšana); 

• Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa (publiski godināto personas datu 
publicēšana); 

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

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (liepaja.lv un pieteikumi.liepaja.lv uzturētāji); 

• Jebkura persona, kurai var būt pieejama informācija par godinātajiem datu 
subjektiem, kuru fotoattēls, vārds, uzvārds, nodarbošanās un nopelni tiks 
publicēti.  

 
Personas datu glabāšanas termiņš atkarīgs no veiktās datu apstrādes: 
 

• Elektroniski iesniegtie pieteikumi tiks glabāti – līdz godināšanas pasākuma 
beigām; 
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• Ja tiks izveidoti godināmo kontaktpersonu un brīvprātīgo papīra saraksts – līdz 
pasākuma beigām; 

• Godināšanas pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas tiks glabātas 5 gadus, tad 
veikta to arhīva vai vēsturiskā nozīmīguma izvērtēšana, lai glabātu vēl 5 gadus 
un veiktu atkārtotu izvērtēšanu; 

• Tās fotogrāfijas, kuras Pārzinis publicēs Liepājas pilsētas pašvaldības tīmekļa 
vietnē un pašvaldības sociālo tīklu kontos - tiks izņemtas 1 gadu pēc pasākuma 
norises dienas. 
 

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, normatīvajos aktos 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. 


