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Informēšana par personu datu apstrādi 
 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldība, kuras vārdā rīkojas tās iestāde 
“Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, tālrunis: 63 404 750, 
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 mērķis – sapulču, gājienu un piketu rīkošanas pieteikuma 
izskatīšana un lēmuma pieņemšanu par atļauju rīkot attiecīgo pasākumu. 
 
Saskaņā ar likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 13.pantu, pieteikums par sapulču, gājienu 
un piketu rīkošanas iesniedzams pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts attiecīgais 
pasākums. Savukārt minētā likuma 14.pants nosaka pieteikuma saturu un prasību tajā norādīt 
organizētāja, pasākuma vadītāja un tā palīgu, kā arī kārtības uzturētāju vārdu, uzvārdu, personas 
kodu un dzīvesvietu. Līdz ar to likumā ir noteikts juridisks pienākums pašvaldībām apstrādāt šos 
personas datu un šāds apstrādes tiesiskais pamats ir noteikts Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
6.panta 1.punkta c)apakšpunktā. Turklāt pieteikumu sapulču, gājienu un piketu rīkošanai izvērtēšanu 
un lēmumu pieņemšanu pašvaldība veic tai oficiāli piešķirto pilnvaru ietvaros, kas kā tiesiskais pamats 
datu apstrādei ir noteikts Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e)apakšpunktā. 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas struktūrvienības atbilstoši kompetencei 
pieteikuma informācijas apstrādē un izvērtēšanā; 

• Izpilddirektors (lēmuma pieņemšana); 

• IT daļa (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana); 

• Valsts policija un Pašvaldības policija (atbilstoši likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 
13.panta pirmajai daļai); 

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (informācijas sistēmas uzturētājs); 

• Uzraudzības iestādes, citas valsts pārvaldes iestādes un tiesas likumā noteiktajos gadījumos. 
 
Pasākuma organizētāja un pieteikumā iekļauto personas datu apstrādi veiks un datus glabās: 

• Fiziskas personas pieteikumi - 2 gadi, pēc to izvērtēšanas; 

• Juridiskas personas pieteikumi 10 gadi, pēc to izvērtēšanas. 
 

Pasākuma organizētājam un pieteikumā iekļautajām personām kā datu subjektam ir tiesības: 
1. pieprasīt piekļuvi saviem kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo 

personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī 
iebilst pret apstrādi; 

2. vērsties pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības personas datu aizsardzības speciālista - tālr. 
63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv; 

3. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 
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