
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 

 “Liepājas Kompleksā sporta skola”  

Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, tālr. +371 63423226, liepaja.kss@liepaja.lv  

 

2020. gada 15. oktobrī 

Informācija par personas datu apstrādi 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 

Kompleksā sporta skola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Brīvības iela 39, 

Liepāja, tālrunis:  623326, elektroniskā pasta adrese: liepaja.kss@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 –  

1. apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām - iesaistīto personu 
uzskaitei, akreditācijai, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaitei un 
analīzei, materiālo vērtību izlietojuma uzskaitei 

2. sabiedrības informēšanas nolūkam un sacensību popularizēšanai 
 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto 

juridisko pienākumu izpilde un uzdevuma veikšanai sabiedrības interesēs (Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts, Sporta likums, Ministru 

kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”) 

Informējam, ka Sporta skola, veicot datu apstrādi 

• 1.mērķim, apstrādās Jūsu  - vārdu (vārdus), uzvārdu, dzimšanas datus, 
sacensību sasniegtais rezultāts, sporta veids un grupa, organizācija, kuru 
pārstāv; 

• 2.mērķim, apstrādās Jūsu – fotoattēlu, vārdu, uzvārdu, sacensībās sasniegto 
rezultātu; 

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• 1. mērķim – Sporta skolas direktors, metodiķis (datu apstrāde, ievade), lietvede 
(izziņu, pārskatu sagatavošana, arhivēšana) sacensību organizators 
(pieteikumu, protokolu apstrāde, sadarbība ar federāciju), Sporta pārvaldei, VIIS 
(Valsts izglītības informācijas sistēma) sistēmā, Sporta federācijām ( - sacensību 
dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati, rezultāts) 

• 2.mērķim – fotoattēli var tikt publicēti plašsaziņas līdzekļos, facebook.com, 
liepaja.lv, līdz ar to publiskotajai informācijai var piekļūt jebkura trešā persona, 
sankcionēti piekļūstot publiskotajai informācijai;   
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Jūsu personas dati tiks glabāti: 

• 1.mērķim –  pastāvīgi, arhīva nolūkos; 

• 2.mērķim – 1 gads (facebook.com), 3 gadi (Sporta skolas informācijas resursos), 
pastāvīgi vēsturiskos nolūkos pēc izvērtējuma veikšanas, ja fotoattēliem tiek 
noteikta vēsturiska, sabiedriska nozīme;  

 

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, likumā 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.  

 


