
Informēšana par personu datu apstrādi 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”, adrese: 

Rožu laukums 5/6, Liepāja, tālrunis: 63480808, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.travel 

 

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Agita VUCENA, tālrunis 

+634 80808, adrese: Rožu laukums 5/6, LV3401 Liepāja, elektroniskā pasta adrese: 

agita@liepaja.travel.  

 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – iesniegtās informācijas apstrāde un/vai pārbaude.  

 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko 

pienākumu izpilde un datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei (Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un c)apakšpunkts, Iesniegumu likums). 

 Juridiskā pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

c)apakšpunkts) jebkuras iesniegtās vai nosūtītās informācijas Liepājas reģiona tūrisma 

informācijas birojam apstrāde. Piemēram, iesniegums vai pieprasījums; 

 Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

a)apakšpunkts) ierosinājuma vai priekšlikuma nosūtīšanas gadījumā. 

 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

 Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja pilnvarotie darbinieki (iesniegtās 
informācijas aplūkošana, apstrāde un atbildes sagatavošana); 

 Pārziņa nolīgtais apstrādātājs Google LLC (G Suite pakalpojuma nodrošināšana – 
elektroniskais pasts un anketas); 

 Nepieciešamības gadījumā pārziņa nolīgtais apstrādātājs Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestāde ‘’Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija’’ dokumentu aprites un lietvedības 
programmatūras ‘’Lietvaris’’ izmantošanai. 

 
Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no iesniegtās informācijas veida: 

 Ierosinājuma vai priekšlikuma gadījumā Jūsu dati tiks glabāti 1 mēnesi; 

 Iesnieguma vai pieprasījumā gadījumā Jūsu dati tiks glabāti ne ilgāk kā 5 gadus pēc 

iesnieguma izskatīšanas un informācijas sniegšanas. 

 

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, kā arī 

iebilst pret apstrādi; 

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

 

Informācijas iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas minētas iesniegtajā informācijā, 

par to personas datu apstrādi, kas saistītas ar šīs informācijas izskatīšanu. 
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