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2021. gada 18. oktobrī 

Informēšana par personu datu apstrādi 
 

 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), 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 mērķi: 

• semināra organizēšanai un apliecinājumu sagatavošanai; 

• kontaktinformācijas izmantošana informēšanai par citiem pasākumiem. 
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: 

• Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 
a)apakšpunkts). Sniedzot piekrišanu kontaktinformācijas izmantošanai, lai informētu 
par citiem Liepājas valstspilsētas pašvaldība organizētajiem pasākumiem; 

• Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 
1.punkta f)apakšpunkts). Tiks veikta pasākuma dalībnieku reģistrācija, lai pārzinis 
spētu atbilstoši sagatavoties pasākuma rīkošanai, prognozējot dalībnieku skaitu un 
spētu pierādīt, ka seminārā piedalījies noteikts skaits dalībnieku. Atsevišķos gadījumos 
reģistrācija nepieciešama, lai pārzinis spētu sagatavot apliecinājumus par semināra 
noklausīšanos. 

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļa vai citu daļu darbinieki atbilstoši kompetencei (pieteikuma anketas 
apstrāde, apliecinājumu sagatavošana, informēšana par citiem pasākumiem, ja tiks 
iegūta piekrišana); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (pieteikumu sistēmas uzturētājs). 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti: 

• Līdz pasākuma norises beigām - ja piekrišana tālākai kontaktinformācijas izmantošanai 
netiks sniegta; 

• Līdz piekrišanas atsaukšanai - ja piekrišana tālākai kontaktinformācijas izmantošanai 
tiks sniegta. Jūs varat nepiekrist personas datu apstrādei un savu piekrišanu atsaukt 
jebkurā laikā. 
  

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, 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.
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