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 – publisku pasākumu rīkošana un sabiedrības
informēšana par pasākuma norisi.
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 e) un f)apakšpunkts).
 Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e)apakšpunktu
pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un video filmēšana. Fotoattēli un video attēls
var tikt izvietoti Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja tīmekļa vietnē
www.liepaja.travel un sociālo tīklu Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com,
Youtube.com kontos;
 Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktu tiks
veikta dalībnieku reģistrācija, lai pārzinis spētu atbilstoši sagatavoties pasākuma
rīkošanai, prognozējot dalībnieku skaitu.
Personas datu iespējamie saņēmēji:
 Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja pilnvarotie darbinieki (dalībnieku
reģistrācijas informācijas apstrāde, foto un video attēlu glabāšana, publicēšana);
 Pārziņa nolīgtais apstrādātājs Google LLC (G Suite pakalpojuma nodrošināšana –
dalībnieku reģistrācijas anketas);
 Pārziņa nolīgtais apstrādātājs fotogrāfs (fotogrāfiju un video uzņemšana);
 Jebkura cita persona, kura sankcionēti piekļūst resursiem, kur publicētas fotogrāfijas.
Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no iesniegtās informācijas veida:
 Dalībnieka reģistrācijas veikšanas gadījumā Jūsu dati tiks glabāti līdz pasākuma
beigām;
 Iegūtie fotoattēli un video materiāli, kas tiks publicēti pārziņa sociālo tīklu kontos tiks
glabāti 1 gadu.
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.

