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2019. gada 3. maijā 

Informācija par personas datu apstrādi 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā 

pārvalde” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Uliha iela 44, Liepāja, tālrunis:  63 480 

965, elektroniskā pasta adrese: komunala.parvalde@liepaja.lv 

 

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 – organizēt izsoles norisi, mantas pārdošanu 

un pirkuma līguma noslēgšanu. 

 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto 

juridisko pienākumu izpilde un līgumisko attiecību nodibināšana (Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un b)apakšpunkts, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likums un Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra noteikumi Nr.1 

“Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru kustamās mantas atsavināšanu, 

pārdodot par brīvu cenu”). 

 

Informējam, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” (turpmāk 

tekstā – Komunālā pārvalde) apstrādās Jūsu personu datus – vārds, uzvārds, personas 

kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, bankas konta rekvizīti (konta numurs, bankas 

nosaukums, kods), e-pasta adrese, tālruņa numurs un paraksts. 

 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Komunālās pārvaldes vadītājs, biroja administrators, iepirkumu speciālists, 
grāmatvedība (izsoles organizēšana, līguma slēgšana, pieteikumu iesniegšana);  

• Izsoles komisija (Komunālās pārvaldes pilnvaroti darbinieki, apstrādās saņemtos 
pieteikumus); 

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

  

Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no dokumenta veida: 

• Pieteikums par dalību izsolē – 5 gadi no iesnieguma saņemšanas dienas; 

• Cenas piedāvājums autotransporta izsolei (ja tiek iesniegti vairāk par diviem 
pieteikumiem) – 10 gadi no izsoles notikšanas brīža; 

• Izsoles protokoli (ja pieteikušies vairāki pretendenti) – pastāvīgi glabājams; 

• Pirkuma līgums, kurš tiks noslēgts ar izsoles uzvarētāju – 75 gadi no noslēgšanas 
brīža. 

 

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.  
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