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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 63422331, adrese: 
Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 
 

Jūsu personas datu apstrādes mērķi ir: 

1) Informēt brīvprātīgā darba veicējus par brīvprātīgā darba iespējām pašvaldības 
iestādēs un pie citiem brīvprātīgā darba organizētājiem; 

2) Sniegt brīvprātīgā darba veicējiem informāciju par brīvprātīgā darba aktualitātēm 
(pasākumiem, semināriem, konkursiem u.c.). 

 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana, kas tiek sniegta, reģistrējoties 
platformā pieteikumi.liepaja.lv Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas uzturētā brīvprātīgā 
darba veicēju datu bāzē. Šo personas datu apstrādi veic saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunktu. 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības līdzdalības un veselības 
veicināšanas daļa (pieteikuma anketas apstrāde, informācijas iekļaušana datu bāzē un 
informācijas nosūtīšanai brīvprātīgā darba veicējiem); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļa (informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju resursu administrēšana); 

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (elektroniskās pieteikumu sistēmas uzturētājs); 

• Uzraudzības iestādes, citas valsts pārvaldes iestādes un tiesas likumā noteiktajos 
gadījumos. 

 
Jūsu personas dati tiks glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai. 

 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu tām datu apstrādēm, pa kurām tā ir sniegta, taču tas 
neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Lai 
atsauktu savu piekrišanu, datu subjektam ir jāraksta uz nvo@liepaja.lv; 

2. 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; 

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