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2020. gada 30. aprīlī 

Informēšana par personu datu apstrādi 
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrācija” (Liepājas pilsētas 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 mērķis: 

• Stiprināt Liepājas pilsētas iedzīvotājos patriotiskās sajūtas un radīt kopīgu 
svētku sajūtu, Liepājas iedzīvotājus aicinot rakstīt novēlējumus Latvijai īpaši 
izveidotā elektroniskajā vietnē; 

• Apkopot vēlējumus grāmatā; 

• Svinīgi nodot grāmatu Latvijas Valsts prezidentam, Liepājas pilsētas domes 
vadībai, Liepājas pašvaldībai un Nacionālajai bibliotēkai glabāšanā. 

 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir lai izpildītu uzdevumu, ko veic 
sabiedrības interesēs (Vispārīgās datu aizsardzības regula 6.panta 1.punkta “e” 
apakšpunkts un likums “Par pašvaldībām” 15. panta 5) rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji:  

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un 
mārketinga daļa (apkopos informāciju, organizēs grāmatas izgatavošanu); 

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (vēlējumu mājaslapas uzturētājs, grāmatas 
maketētājs un drukātājs); 

• Valsts prezidenta kanceleja, Liepājas pilsētas domes vadība, Liepājas pilsētas 
pašvaldības izpilddirektora birojs, Latvijas Nacionālā bibliotēka (saņems 
grāmatas drukāto versiju); 

• Jebkura personas, kura piekļūs publiskajiem novēlējumiem. 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti:  

• Elektroniskā vidē 3 mēneši līdz drukātas grāmatas saņemšanai; 

• Drukātā formā 4 eksemplāros vēlējumu grāmata Latvijas Valsts prezidentam, 
Liepājas pilsētas domes vadībai, Liepājas pašvaldībai un Nacionālajai bibliotēkai 
- pastāvīgi. 

 
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 līdz brīdim kamēr netiks 
izdrukāta grāmata, 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.
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