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Informēšana par personu datu apstrādi 
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija” (Liepājas pilsētas pašvaldība), tālrunis: 63 404 750, adrese: Rožu 
iela 6, Liepāja, 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 projekta “Aktīvie seniori” ietvaros:  

• dalībnieku sarakstu iegūšana apmeklējumu fiksēšanai finansējuma piesaistes 
nodrošināšanai; 

• atsevišķās projekta aktivitātēs dalībnieku saraksta iegūšana, lai organizētu plānoto 
aktivitāti, nodrošinātu apdrošināšanu iegādi pēc datu subjekta pieprasījuma. 

 
Tiesiskais pamats projekta dalībnieku personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu 
ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Pārziņa 
leģitīmā interese ir iegūt apliecinājumus par pasākuma apmeklētību un uzglabāt tos, lai spētu 
piesaistīt finansējumu un pierādīt finanšu līdzekļu pamatotu izlietošanu. Pārziņa leģitīmā interese 
ir iegūt dalībnieku pieteikumus, lai spētu organizēt projekta ietvaros noteiktus pasākumus. 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji:  

• Liepājas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas 
atbildīgie darbinieki (apstrādā un uzglabā dalībnieku sarakstus); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (persona, kas vada nodarbības un iegūst dalībnieku lapas, 
vai veic citus Pārziņa uzdevumus atkarībā no projekta aktivitātēm); 

• Citi nodarbību dalībnieki, kuri aizpildot informāciju par sevi, var redzēt iepriekšējo 
pasākuma apmeklētāju vārdu, uzvārdu, parakstu; 

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (saņem atskaites, piešķir 
finansējumu); 

• Citi datu saņēmēji atkarībā no projekta aktivitātēm, piemēram, apdrošināšanas kompānija. 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti 10 gadus no finansējuma piešķiršanas 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.  
 


