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2019.gada 27.augustā 

Informēšana par personu datu apstrādi 
 

 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras 
pārvalde” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV 3401, 
tālrunis: 63 483 939, elektroniskā pasta adrese: liepajaskultura@liepaja.lv. 
 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: 
Rožu ielā 6, Liepājā, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 
 
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – pasākuma organizēšanai un fotografēšanai, 
lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par pasākumu norisi. 
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana, uzdevumu 
izpildīšanai, ko veic sabiedrības interesēs un pārziņa leģitīmo interešu ievērošana 
(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), e) un f)apakšpunkts). 

• Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

a)apakšpunktu reģistrējoties var tikt iegūta pasākuma dalībnieku telefonu numuri 

un elektroniskā pasta adrese, lai nosūtītu informāciju par iespējamām izmaiņām, 

pasākuma materiālus (piemēram, prezentāciju) vai informāciju par nākotnē 

rīkotajiem pasākumiem; 

• Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

e)apakšpunktu pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli 

un video var tikt izvietoti Liepājas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.liepaja.lv un sociālo tīklu Facebook.com, Instagram.com, Youtube.com 

kontos; 

• Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

f)apakšpunktu tiks veikta pasākuma dalībnieku reģistrācija, lai pārzinis spētu 

atbilstoši sagatavoties pasākuma rīkošanai, prognozējot dalībnieku skaitu un 

analizējot apmeklētāju pārstāvēto auditoriju, lai pielāgotu pasākumu vai tēmas, 

kuras aplūkot. 

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” (pieteikuma anketas 
apstrāde, reģistrācija, fotoattēlu un video glabāšana, pasākumu materiālu vai 
informācijas nosūtīšana)  

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un 
mārketinga daļa (pasākuma fotoattēlu un video materiāla iegūšana, 
publicēšana); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (pieteikumu sistēmas uzturētājs); 

• Jebkura persona, kas piekļūs interneta resursiem, kur publicēti pasākuma 
fotoattēli un video materiāli (gadījumā, ja fotoattēli un video materiāli tiks 
publicēti). 
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Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no to apstrādes mērķa: 

• Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, iestādes nosaukums – līdz pasākuma 
norises beigām; 

• Telefona numurs un elektroniskā pasta adrese: 
o Lai nosūtītu informāciju par nākotnē rīkotajiem pasākumiem - tiks glabāta 

līdz piekrišanas atsaukšanai; 
o Lai nosūtītu tikai pasākuma materiālus (piemēram, prezentāciju) – tā tiks 

glabāta līdz materiālu nosūtīšanas brīdim. 
 

Piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmē to apstrādes darbību 
likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. 
 

• Pasākuma laikā iegūtie fotoattēli vai video materiāli – ja tie tiks publicēti interneta 
resursos, tiks izdzēsti 1 gada laikā pēc publicēšanas, nepublicētos fotoattēlus 
glabās ne ilgāk kā 2 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 
Jūsu lūgumam, likumā 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.  

 
 

 


