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2019. gada 20. decembrī 

Informēšana par personas datu apstrādi  
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā 
pārvalde” (Liepājas pilsētas pašvaldība), Uliha iela 44, Liepāja, tālrunis 63 480 965, 
elektroniskā pasta adrese: komunala.parvalde@liepaja.lv 
 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: 
Rožu ielā 6, Liepājā, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv 
 
Jūsu personas datu apstrādes mērķis - sabiedrības informēšana par budžeta naudas 
izlietošanu, par veiktajiem darbiem Liepājas pilsētas labiekārtošanā.  
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir uzdevumu izpildīšanai, ko veic 
sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras 
(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e)apakšpunkts un likums “Par 
pašvaldībām”). 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji:  

• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” (fotogrāfiju un video 
publicēšana Komunālās pārvaldes sociālajos tīklos, uzglabāšana); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa (fotogrāfiju un video 
publicēšana Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajos tīklos); 

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

• Mediji (drukātie un audiovizuālie); 

• kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur publicēti fotogrāfijas 
un video. 

 
Personas datu glabāšanas termiņi: 

• Fotogrāfijas un video var tikt izvietoti Liepājas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.liepaja.lv, Komunālās pārvaldes un Liepājas pilsētas pašvaldības sociālo 
tīklu kontos Facebook.com, Twitter.com, Draugiem.lv un Instagram.com, kur tie 
tiks izņems 1 gada laikā pēc publicēšanas; 

• Fotogrāfijas un video, kas tiek glabāti Komunālās pārvaldes datu nesējos tiks 
glabāti 5 gadus un pēc izvērtēšanas tiek atlasīti materiāli, kuri glabājami pastāvīgi 
vēstures nolūkos. 

 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, 
iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam un likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu 
personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. 

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