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Informēšana par personas datu apstrādi 
 
Pārzinis personas datu apstrādei katrā konkrētā gadījumā ir kāda no Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvaldes pakļautības iestādēm vai pati Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde 
atbilstoši pievienotajam sarakstam (Liepājas pilsētas pašvaldība). 
 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu ielā 
6, Liepājā, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 
 
Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrādes mērķis – uzdevumu izpilde nodrošinot 
skolnieku drošību izglītības iestādē. 
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir uzdevumu izpilde, ko veic sabiedrības 
interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e)apakšpunkts, Ministru kabineta 2009. gada 24. 
novembra noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 
iestādēs un to organizētajos pasākumos").  
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes un Sporta skolu darbinieki atbilstoši 
kompetencei (paraksta lapu iegūšana, glabāšana), treneri (nepieciešamības gadījumā 
organizē saziņu ar bērna kontaktpersonām). 
 

Jūsu personas dati tiks glabāti 1 gadu vai arī mazāk, ja saslimstība ar COVID-19 vairs nebūs 
aktuāla. 
 
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; 

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  
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Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde", Brīvības iela 39, Liepāja, LV-

3401, tālrunis: 63 424 442, elektroniskā pasta adrese: sporta.parvalde@liepaja.lv  

 

Pašvaldības iestāde "Liepājas Kompleksā sporta skola", Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, 

tālrunis: 63 423 226, elektroniskā pasta adrese: liepaja.kss@liepaja.lv  

 

Pašvaldības iestāde "Liepājas Sporta spēļu skola", Brīvības ielā 55, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 

29 233 214, 63 427 473, elektroniskā pasta adrese: lsss@liepaja.lv  

 

Pašvaldības iestāde "Liepājas Tenisa sporta skola", Jūrmalas parks 5, Liepāja, LV-3401, 

tālrunis: 26 374 343, elektroniskā pasta adrese: teniss@liepaja.lv  

 

Pašvaldības iestāde "Liepājas Futbola skola", Brīvības ielā 55, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 

20 205 422, elektroniskā pasta adrese: futbols@liepaja.lv  
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