
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde" 

Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404725, e-pasts: buvvalde@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 
 
2022. gada 13. jūnijā 

 
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 – Topogrāfisko uzmērījumu reģistrēšanai un 
informācijas izsniegšanai 
 
Šī nolūka ietvaros jūsu personas dati var tikt apstrādāti gadījumos, kad tiek iesniegti 
topogrāfiskie uzmērījumi reģistrēšanai Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
(pamatā šajā gadījumā tiks apstrādāti uzmērīšanas darbu veicēju personas dati – vārds, 
uzvārds, tālruņa nr., e-pasts).  
 
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 
24. aprīļa noteikumi Nr. 281 " Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 
centrālās datubāzes noteikumi", Liepājas pilsētas domes 2010. gada 8. jūlija saistošie 
noteikumi Nr. 12 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība 
Liepājas pilsētā") pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu 
administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
datubāzi atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
 
Jūsu personas dati tiek saņemti no: 

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

• Liepājas pilsētas būvvaldes pilnvarotie darbinieki (inženieru daļas darbinieki, 
arhitekti, būvinspektori, lietvedes 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 pastāvīgu laiku, lai nodrošinātu topogrāfisko uzmērījumu 
izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. 
 
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. 

 


