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Informācija par personas datu apstrādi 
 

Koppārziņi personas datu apstrādei ir: 

• Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 
pilsētas domes Sociālais dienests”, adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, 
tālrunis: 63 489 665, elektroniskā pasta adrese: socialais.dienests@liepaja.lv, 

kuras pārziņā ir mērķa grupas personu atlase, nepieciešamo datu un informācijas 
sniegšana Sabiedrības integrācijas fondam par mērķa grupas personām, mājokļu 
pieejamības nodrošināšana. 

• Sabiedrības integrācijas fonds, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, tālrunis: 22 811 
001, elektroniskā pasta adrese: pasts@sif.gov.lv  

 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:  

• Liepājas valstspilsētas pašvaldība, tālrunis: 63 422 331, adrese: Rožu iela 6, 
Liepāja, e-pasta adrese: das@liepaja.lv  

• Sabiedrības integrācijas fonds, e-pasta adrese: datuaizsardziba@sif.gov.lv  
 
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – izmēģinājumprojekta īstenošana atbalsta 
pasākumu nodrošināšanai personām, kuras pakļautas sociālās atstumtības riskam – 
bezpajumtnieki. 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru 
izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunktu, Ministru 
kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumi Nr.102 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto 
personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana 
(diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi”). 

Informējam, ka Sociālais dienests pārbaudīs Jūsu datus šādos ārējos reģistros: 

• Iedzīvotāju reģistrs - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 
ģimenes stāvoklis, ziņas par personu apliecinošu dokumentu, ziņas par pilsonību, 
ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu, ziņas par bērniem). 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Sociālā dienesta struktūrvienības un institūcijas atbilstoši kompetencei (iesnieguma 
izskatīšana, sadarbība ar Sabiedrības integrācijas fondu); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde” atbildīgie 
darbinieki (mājokļa piešķiršanas procesa organizēšana); 

• Dzīvokļu komisija (pieņem lēmumu par mājokļa piešķiršanu); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (informācijas sistēmas uzturētājs); 

• Sabiedrības integrācijas fonds (sniegt informāciju par mērķa grupas personām); 

• Sabiedrības integrācijas fonda nolīgtais pakalpojuma sniedzējs (pakalpojuma 
nodrošināšanai); 

• Nepieciešamības gadījumā citas valsts vai pašvaldības iestādes un to struktūras 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši to kompetencei. 
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Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no tā veida: 

• Sociālā dienesta iesniegums par dalību projektā – 5 gadi no saņemšanas brīža; 

• Nekustamā īpašuma pārvaldes pieņemšanas-nodošanas akts par mājokļa piešķiršanu 
– 10 gadi pēc tam, kad datu subjekts pārstāj mitināties piešķirtajā mājoklī; 

• Dzīvokļu komisijai iesniegtie  pieprasījumi dzīvokļu jautājumā – 10 gadi; 

• Dzīvokļu komisijas sēžu protokoli un pieņemtie lēmumi – pastāvīgi. 
 
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, normatīvajos aktos 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.  
 
Iesnieguma iesniedzējs ir informēts, ka var tikt veikta viņa bērnu un laulāto personas datu 
apstrāde, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu. Iesnieguma iesniedzējs apņemas veikt šo 
personu informēšanu par viņu personas datu apstrādi. 
 
 


