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Informēšana par personu datu apstrādi 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldība – Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu iela 5, Liepāja, tālrunis: 

63 404 708; elektroniskā pasta adrese: nip@liepaja.lv. 

 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 63 422 331, Rožu iela 6, Liepāja, 

das@liepaja.lv. 

 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanai, apstrādei un atbildes 

sagatavošanai. 

 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteiktā juridiskā 

pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, 

Iesniegumu likums, Administratīvā procesa likums, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, 

likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likums “Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām”, “Dzīvojamo telpu īres līkums”, kā arī uz šo likumu pamata 

izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti). 

 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• “Nekustamā īpašuma pārvalde” Mājokļu nodaļas vadītāja un speciālisti mājokļu 

jautājumos atbilstoši kompetencei; 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (lietvedības sistēmas uzturētājs); 

• pēc nepieciešamības citas valsts vai pašvaldības iestādes un to struktūras,  Sociālais 

dienests, bāriņtiesa, valsts un pašvaldības policija, kā arī dzīvojamās telpas 

apsaimniekotājs. 

 

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā  2 gadus pēc iesnieguma saņemšanas 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, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu ierobežošanu, kā arī 

iebilst pret to apstrādi; 

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

 

Informējam, ka var tikt veikta Jūsu bērnu un citu norādīto personu datu apstrāde, kas saistīta 

ar iesnieguma izskatīšanu. Iesnieguma iesniedzējs (pakalpojuma saņēmējs) apņemas veikt 

šo personu informēšanu par viņu personas datu apstrādi. 
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