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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: adrese Rožu iela 6, 
35. kab., Liepāja, tālrunis 63 422 331, elektroniskā pasta adrese das@liepaja.lv. 
 
Jūsu personas datu apstrādes nolūks – Reklāmas un/vai reklāmas objektu 
izvietošanas atļaujas izsniegšanai 
 
Šī nolūka ietvaros jūsu personas dati var tikt apstrādāti gadījumos, kad tiek iesniegti 
iesniegumi par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanu. 
 
Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir uzdevumu izpilde, ko veic sabiedrības 
interesēs, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts, Ministru kabineta 2012. gada 
30. oktobra noteikumi Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”, Liepājas pilsētas domes 
2008. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas 
izvietošanu Liepājā"), lai pašvaldība kontrolētu reklāmas objektu izvietošanu savā 
administratīvajā teritorijā. 
 
Jūsu personas dati tiek saņemti no: 

• Jums, jūsu iesniegumā norādītās informācijas. 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas būvvaldes pilnvarotie darbinieki (reklāmas inspektore, galvenā 
māksliniece, grāmatvede, arhitekti, lietvedes, galvenais būvinženieris u.c. pēc 
kompetences);  

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

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (pieteikumi.liepaja.lv sistēmas uzturētājs, lietvedības 
sistēmas uzturētājs). 

 
Jūsu personas dati tiks glabāti: 

• Iesniegtie iesniegumi 5 gadus; 

• Reklāmas objektu izvietošanas atļaujas līdz praktiskās nepieciešamības beigām, 
piemēram, reklāmas objekta atļaujas derīguma termiņa beigām. 

 
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 šādam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt jūsu personas 



datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, ja tam ir tiesisks 
pamatojums; 

2. Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par nelikumīgu jūsu personas datu 
apstrādi. 

 


