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Informēšana par personu datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 

būvvalde” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālrunis 
63 404 767, elektroniskā pasta adrese: buvvalde@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 un tiesiskais pamats: 

• organizēt publisko apspriešanu dalībnieku reģistrēšanu, lai izveidotu piekļuvi 
sanāksmei.  
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu 
ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu publisko apspriešanu 
nepieciešams rīkot videokonferencē. Līdz ar to nepieciešama dalībnieku reģistrācija, 
lai nosūtītu dalībnieka pieeju; 

• publisko apspriešanu sanāksmes protokolēšana, lai nodrošinātu dalībnieku 
viedokļu fiksēšanu. 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir uzdevumu izpilde, ko veic 
sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras 
(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts). Atklātības 
un sabiedrības informēšanas nolūkos sanāksme tiks pārraidīta tiešsaistē kā arī 
saglabāts un publicēts tās ieraksts; 

• rakstisku priekšlikumu un ierosinājumu izvērtēšanai. 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu 
ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 'Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”). 

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas būvvaldes birojs, atbildīgie darbinieki (dalībnieku reģistrācijas 
pieteikuma apstrāde, videokonferences organizēšana, piekļuves nosūtīšana un 
sanāksmes protokolēšana); 

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

• Pakalpojuma sniedzējs (videokonferences platformas uzturētājs); 

• Jebkura persona, kura būs pieslēgusies tiešsaistes sanāksmei vai piekļūs publicētajam 
ierakstam (redzēs un dzirdēs izteiktos viedokļus). 

 
Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no dokumenta veida: 

• Dalībnieku pieteikumi (vārds, uzvārds, e-pasts, pārstāvētā nozare) – līdz sanāksmes 
norises dienai; 

• Iesniegtie priekšlikumi un ierosinājumi – 5 gadi un reģistrs – 10 gadi; 

• Sanāksmes videokonferences ieraksts – pastāvīgi arhivēšanas nolūkos sabiedrības 
interesēs; 

• Sanāksmes protokols – pastāvīgi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs. 
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Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 
datu 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.  


