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 – tūrisma informācijas apkopošana,
publicēšana un nodošana reģionālajiem tūrisma informācijas birojiem.
Veicot personas datu apstrādi atbilstoši norādītajam mērķim, var tiks apstrādāti Jūsu
kā fiziskas personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālrunis),
adrese.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana
(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts).
Personas datu iespējamie saņēmēji:
 Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja pilnvarotie darbinieki
(informācijas apstrāde, apkopošana, nodošana un publicēšana);
 Reģionālie tūrismu biroji (informācija sniegšana un publicēšanas
nodrošināšana reģionos);
 Pārziņa nolīgtais apstrādātājs Google LLC (G-Suit pakalpojuma
nodrošināšana – elektroniskais pasts un anketas);
 Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (informācijas publicēšana drukātajos
materiālos);
 Jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur publicēta tūrisma
informācija.
Jūsu personas dati tiks glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai. Piekrišanu varat atsaukt
jebkurā laikā, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad
piekrišana bija spēkā.
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.

Teksts ko pievienot anketai:
Informācija par personas 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 – tūrisma informācijas apkopošana,
publicēšana un nodošana reģionālajiem tūrisma informācijas birojiem.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas reģiona
tūrisma informācijas biroja www.liepaja.travel sadaļā Privātuma politika vai klātienē
Rožu laukums 5/6, Liepājā.

