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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 – pasākuma organizēšanai un fotografēšana, 
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: 

• Ar datu subjekta piekrišanu, reģistrējoties pasākumam, tiks iegūta pasākuma 

dalībnieku elektroniskā pasta adrese, lai nosūtītu pasākuma materiālus 

(piemēram, prezentāciju) vai informāciju par nākotnē rīkotajiem pasākumiem, 

kā arī dalībnieka vārds uzvārds, lai sagatavotu un nosūtītu dalībniekam 

apliecinājumu par piedalīšanos pasākumā. Šo personas datu apstrādi veic 

saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

a)apakšpunktu; 

• Veicot uzdevuma izpildi sabiedrības interesēs, pasākuma norise un dalībnieki 

tiks fotografēti. Fotoattēli var tikt izvietoti Liepājas pilsētas pašvaldības tīmekļa 

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

Twitter.com kontos. Šo personas datu apstrādi veic saskaņā ar Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e)apakšpunktu; 

• Pārziņa leģitīmās intereses ir veikt pasākuma dalībnieku reģistrāciju, lai pārzinis 

spētu atbilstoši sagatavoties pasākuma rīkošanai, prognozējot dalībnieku skaitu 

un analizējot apmeklētāju pārstāvēto auditoriju, lai pielāgotu pasākumu vai 

tēmas, kuras aplūkot. Šo personas datu apstrādi veic saskaņā ar Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktu. 

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības līdzdalības un 
veselības veicināšanas nodaļa (pieteikuma anketas apstrāde, pasākumu 
materiālu nosūtīšana, apliecinājumu sagatavošana un nosūtīšana); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un 
mārketinga daļa (pasākuma laikā iegūto fotogrāfiju iegūšana un publicēšana); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (elektroniskās pieteikumu sistēmas uzturētājs); 
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• Jebkura persona, kas piekļūs publicētiem pasākuma fotoattēliem (gadījumā, ja 
fotoattēli tiks publicēti). 

 
Jūsu personas datu glabāšanas ilgums ir noteikts atkarībā no to apstrādes mērķa: 

• Dalībnieka reģistrācijai (vārds, uzvārds, pārstāvētā auditorija, iestādes 
nosaukums) – līdz pasākuma norisei; 

• Apliecinājuma par pasākuma apmeklējumu sagatavošanai (vārds un uzvārds)– 
līdz apliecinājumu nosūtīšanai uz dalībnieka elektroniskā pasta adresi; 

• Elektroniskā pasta adrese: 
o lai nosūtītu informāciju par nākotnē rīkotajiem pasākumiem - tā tiks 

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

glabāta līdz materiālu nosūtīšanas brīdim; 
o lai nosūtītu apliecinājumu par pasākuma apmeklējumu – tā tiks glabāta 

līdz apliecinājumu nosūtīšanas brīdim. 

• Pasākuma laikā iegūtie fotoattēli – ja tie tiks publicēti interneta resursos, tad tos 
dzēsīs 1 gada laikā pēc publicēšanas. Paši fotoattēli tiks glabāti 5 gadus, 
izņemot tos, kuri  tiks atzīti par vēsturiski un sabiedriski nozīmīgumiem – tie var 
tikt glabāti pastāvīgi. 
  

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 
1. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu tām datu apstrādēm, pa kurām tā ir 

sniegta, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad 
piekrišana bija spēkā. Lai atsauktu savu piekrišanu, datu subjektam ir jāraksta 
uz veseliba@liepaja.lv; 

2. 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; 

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