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2022. gada 14. decembrī 

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 saņemto iesniegumu un informācijas pieprasījumu 
izskatīšana, pārbaude un atbildes sniegšana iesniedzējam. 
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko 
pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts): 

1) Iesnieguma izskatīšana Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā, ja Jūs esat iesniedzis 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai (tās amatpersonām) adresētu lūgumu, sūdzību, 
priekšlikumu vai jautājumu; 

2) Informācijas pieprasījuma izskatīšana Informācijas atklātības likuma noteiktajā kārtībā, 
ja lūdzat izsniegt Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcībā esošu informāciju; 

3) Datu subjekta pieprasījuma izskatīšana, ja Jūs vēlaties īstenot Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas III nodaļā noteiktās datu subjekta tiesības, piemēram, saņemt par 
sevi uzkrātos datus, lūgt labot savus datus, vai iebilst datu apstrādei.  

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas valstspilsētas pašvaldība, tās izveidotās iestādes un struktūrvienības, kā arī  
Liepājas valstspilsētas pašvaldības amatpersonas (piemēram, domes deputāti) 
atbilstoši kompetencei iesnieguma vai informācijas pieprasījuma izskatīšanā; 

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

• Nolīgtie personas datu apstrādātāji (piemēram, lietvedības sistēmas uzturētājs); 

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

 
Jūsu personas dati, kas norādīti iesniegumā vai informācijas pieprasījumā, tiks glabāti divus 
gadus. 
 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 
personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu, normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu; 

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