
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 

Liepājas kapsētu pārvalde 

Kārļa Zāles laukums 6, Liepāja, LV-3401, tālr. +371 63424533, kapsetu.parvalde@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 
2021.gada 17.augustā 

Informēšana par personu datu apstrādi 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 

kapsētu pārvalde” (Liepājas pilsētas pašvaldība), Kārļa Zāles laukums 6, Liepāja, 

tālrunis: 63 424533; elektroniskā pasta adrese: kapsetu.parvalde@liepaja.lv. 

 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: 

Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 

 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – pašvaldības īpašuma objektu nomas procesa 

nodrošināšanai. 

 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei organizējot izsoles procesu ir pārzinim 

īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6.panta 1.punkta e)apakšpunkts, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumi 

Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”) un līguma noslēgšanai un 

izpildei ar izsoles uzvarētāju (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

b)apakšpunkts). 

 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas kapsētu pārvaldes darbinieki atbilstoši kompetencei (organizē izsoli, 

saņem, uzglabā un nogādā Izsoles komisijai aizvērtos pieteikumus, sagatavo 

līgumu un organizē tā izpildi); 

• Liepājas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvās 

komisija (komisijas darbinieki apstrādās saņemtos pieteikumus); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvalde Nodokļu 
administrēšanas daļa (maksājumu apstrāde), IT daļa (informācijas sistēmu 
administrēšana); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas nolīgtais apstrādātājs (informācijas 
sistēmu uzturētājs). 
 

Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no dokumenta veida: 

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

• Izsoles protokoli  - pastāvīgi glabājams; 

• Nomas līgums, kurš tiks noslēgts ar izsoles uzvarētāju – 10 gadi pēc līguma 
termiņa izbeigšanas. 

 

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 

ierobežošanu, kā arī iebilst pret to apstrādi; 

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

inspekcijā. 
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