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Informācija par personas datu apstrādi 
 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 
pilsētas domes Sociālais dienests” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), adrese: 
Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, tālrunis:  63489665, elektroniskā pasta adrese: 
socialais.dienests@liepaja.lv. 
 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis: 63422331, adrese: 
Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 
 
Jūsu personas datu apstrādes mērķi: 

• Pieraksta informācijas apstrāde un saziņas organizēšana, lai efektīvi 
koordinētu klientu plūsmu. 

• Pierakstu uzskaites vešana, lai efektīvi koordinētu darbinieku darbu un 
risinātu problēmu jautājumus, kas radušies saistībā ar pierakstu pie 
speciālistiem.  

 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai 
(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Pārzinim ir 
leģitīma interese organizēt efektīvu sociālo pakalpojumu sniegšanas procesu, 
nodrošinot iespēju klientiem iepriekš pierakstīties apmeklējumam. Lai tiktu nodrošināta 
efektīvāka pakalpojuma sniegšana, tad klientu plūsma tiek organizēta uz filiālēm, kuras 
atrodas vistuvāk klienta dzīves vietai, vai kurās mazāka rinda. Papildus pieraksta 
informācija tiek apstrādāta, lai efektīvi risinātu dažādus problēmu jautājumus, kas saistīti 
ar pierakstu pie speciālistiem. 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Sociālā dienesta struktūrvienības atbilstoši kompetencei (elektroniskā pieraksta 
pieteikuma apstrāde, saziņas organizēšana); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (pieteikumi.liepaja.lv informācijas sistēmas 
uzturētājs). 

 
Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, telefona numurs, dzīvesvietas adrese un pieraksta 
informācija) tiks glabāti: 

• Elektroniskā pieteikuma sistēmā – 1 mēnesis pēc pieteikuma nosūtīšanas; 

• Pierakstu uzskaites sarakstā – 3 mēneši pēc pieraksta izveidošanas dienas. 
 
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, kā arī iebilst pret apstrādi; 

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


