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2022.gada 22.aprīlī 

Informēšana par personu datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), 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 – izmitināšanas pakalpojuma līguma noslēgšanai un 
izpildei 
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko 
pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un e) 
apakšpunkts, Liepājas valstspilsētas domes 2022.gada 20.aprīļa lēmums Nr.                                  
Nr.168/7 (prot. Nr.7, 1.§)). 
 
Informējam, ka Administrācijas atbildīgie darbinieki var pārbaudīt Jūsu datus šādos ārējos 
reģistros: 

• Zemesgrāmata – nekustamie īpašumi Latvijā; 

• Valsts zemes dienesta kadastra reģistrs – kadastra informācija; 

• Fizisko personu reģistra informācijas sistēma, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 
valsts informācijas sistēma (Ukraiņu civiliedzīvotāju reģistrācija un uzskaite). 

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas atbildīgie darbinieki (pieteikuma 
saņemšanai un izvērtēšanai, līguma noslēgšanai); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas  juridiskā daļa (līgumu uzglabāšanai); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas finanšu pārvalde (maksājumu apstrādei); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (informācijas sistēmu uzturētājs). 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no dokumenta veida: 

• Iesniegtais iesniegums un pievienotie dokumenti – 5 gadus; 

• Līgums – ar fizisku personu 75 gadus, ar juridisku personu 10 gadus; 
 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 
datu 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.  
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