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2022. gada 10. augustā 

Informēšana par personu datu apstrādi 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 

būvvalde” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālrunis 

63 404 725, elektroniskā pasta adrese: buvvalde@liepaja.lv. 

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 – iegūtās informācijas apstrāde lēmuma pieņemšanai.  

 

Šī nolūka ietvaros jūsu personas dati var tikt apstrādāti šādos datu apstrādes procesos: 

• Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa; 

• Lēmuma pieņemšana par adreses piešķiršanu vai maiņu zemes vienībai, ēkai, vai telpu 

grupai. 

 

Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko 

pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts, 

Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumi Nr. 455 “Adresācijas noteikumi”, Ministru 

kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”). 

 

Jūsu personas dati var tikt saņemti no: 

• Valsts zemes dienesta (Kadastra informācijas sistēmas); 

• Zemesgrāmatas. 

 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas būvvaldes pilnvarotie darbinieki (lietvedes u.c. darbinieki pēc 
kompetences);  

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

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (lietvedības sistēmas uzturētājs); 

• Būvniecības valsts kontroles birojs (būvniecības informācijas sistēmas uzturētājs); 

• Kopīpašnieki (tikai lēmumu). 
 

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 3 gadus. 

 

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 šādam lūgumam, 
normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos lūgt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, 
kā arī iebilst pret apstrādi, ja tam ir tiesisks pamatojums; 

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

 


