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Informēšana par personas datu apstrādi 
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde (Liepājas pilsētas 
pašvaldība), adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63 489 168, elektroniskā pasta 
adrese: info@liepaja.edu.lv. 
 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63 422 331, adrese: Rožu 
ielā 6, Liepājā, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 
 
Personas datu apstrādes mērķi: 

• Organizēt un pilnvērtīgi nodrošināt iedzīvotāju apmācību procesu (organizējot 
reģistrēšanos apmācībām un izglītojošiem pasākumiem, plānojot un nodrošinot pašu 
mācību procesu un atsevišķos gadījumos sagatavojot apliecinājumus); 

• Saziņas organizēšanai par apmācību un dažādu izglītojošu pasākumu norisi vai 
izmaiņām to procesā; 

• Organizējot maksas apmācības, tad rēķinu sagatavošanai un maksājumu 
apstrādei. 

 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: 

• Juridiskā pienākuma izpilde organizējot grāmatvedības procesus (Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, Likums “Par grāmatvedību”, 
Ministru kabineta 2009.gada15.decembra noteikumi Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”); 

• Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 
1.punkta f)apakšpunkts). Tiks veikta pasākuma dalībnieku reģistrācija, lai tādā veidā 
plānotu dalībnieku skaitu un spētu atbilstoši sagatavoties mācību organizēšanai. 
Paredzēts dalībnieku kontaktus izmantot saziņas organizēšanai tikai par jautājumiem, 
kas saistīti ar mācību procesu. Atsevišķos gadījumos reģistrācija nepieciešama, lai 
pārzinis spētu sagatavot apliecinājumus par apmācību apmeklēšanu. 

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs 
(saņem pieteikumus, organizē apmācības un saziņu ar dalībniekiem, nodod informāciju 
apmācību organizētājiem); 

• Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vai citu pašvaldības iestāžu atbildīgie darbinieki 
atbilstoši kompetencei (piemēram, grāmatvedība, ja jāizraksta rēķini, pasniedzēji, ja 
jāvada apmācības); 

• Pakalpojuma sniedzējs (mācību centrs, kurš apmācības veic Izglītības pārvaldes 
uzdevumā); 

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (aptaujas anketas platformas uzturētājs). 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no apstrādes darbībām: 

• Reģistrēšanās apmācībām (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, atsevišķos 
gadījumos dati par darba vietu un nodarbošanos) – līdz apmācību noslēgumam; 

• Organizējot saziņu e-pastā (nosūtītie un saņemtie e-pasti) – 2 gadi; 

• Ja tiks sagatavoti apliecinājumi par apmācībām – līdz to izdrukāšanai, apliecības par 
apmācībām – 2 gadi; 

mailto:info@liepaja.edu.lv
mailto:das@liepaja.lv


• Ja tiks sagatavots rēķins vai saņemta apmaksa par apmācībām – 5 gadi. 
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; 

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


