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2022.gada 1.oktobrī 

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 mērķi: 

• pašvaldības topošo speciālistu stipendiju pieteikumu izvērtēšanai un stipendiju 
piešķiršanai. 

• stipendiju līguma noslēgšanai un izpildei, ja pieņemts lēmums par stipendiju 
piešķiršanu. 

 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: 

• Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, Liepājas pilsētas domes 
2014.gada 21.augusta saistošie noteikumi Nr.13 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības 
stipendiju piešķiršanu”), kas attiecas uz jūsu pieteikuma izvērtēšanu un lēmuma 
pieņemšanu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu; 

• Līguma noslēgšanai un izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 
1.punkta b)apakšpunkts), kas attiecas uz stipendiju līgumu noslēgšanu un tām 
personas datu apstrādēm, kas izriet no līguma izpildes. 

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Stipendiju piešķiršanas komisija (pieteikuma saņemšana, izvērtēšana un līguma 
sagatavošana); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas atbildīgās struktūrvienības un darbinieki 
(līguma saskaņošana, stipendiju izmaksu organizēšana); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātāji (elektronisko pieteikumu un lietvedības sistēmu 
uzturētāji); 

• Kredītiestāde (stipendijas izmaksai). 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no dokumenta veida: 

• Stipendiju piešķiršanas komisijas sēžu protokoli un pieņemtie lēmumi – pastāvīgi; 

• Iesniegtais elektroniskais pieteikums un pievienotie dokumenti – 5 gadus; 

• Noslēgto stipendiju līgumu kopējo glabāšanas termiņu veido - viss studiju laiks, 5 gadi 
darba tiesisko attiecību laikā un pēc tam vēl 10 gadi pēc Civillikuma. 

 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 
personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu, normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu; 

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