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Informēšana par personu datu apstrādi
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas
sabiedriskais transports” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Peldu iela 5, Liepāja, tālrunis:
63 428 744, elektroniskā pasta adrese: transports@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:
• Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana medicīnas iestāžu darbiniekiem
Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā;
• Saziņas organizēšanai ar pieteikuma iesniedzēju, ja rodas neskaidrības par
iesniegto darbinieku sarakstu.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko
pienākumu izpilde un pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās
datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un f)apakšpunkts, Liepājas pilsētas domes
2018.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"). Pārzinim ir leģitīma interese apstrādāt
pieteikuma iesniedzēja personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu organizēt saziņu
par iesniegto darbinieku sarakstu, piemēram, gadījumos, kad trūkst informācija vai nav
pievienots atbilstošs pielikums.
Personas datu iespējamie saņēmēji:
• Liepājas sabiedriskais transports pilnvarotie darbinieki (atvieglojuma izvērtēšana un
piešķiršana, procesa administrēšana abonementa biļešu izsniegšanai);
• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības
līdzdalības daļa (ārstniecības iestāžu pārbaudīšana vai kvalificējas atvieglojumiem);
• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļa pilnvarotie darbinieki
(informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana);
• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (informācijas sistēmas uzturētāji);
• Pēc nepieciešamības tiesību aktos noteiktos gadījumos valsts un pašvaldību iestādes,
piemēram, tiesībaizsardzības iestādes.
Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no apstrādes darbībām:
• Personas kurām piešķirts braukšanas maksas atvieglojums – 5 gadi pēc tā
saņemšanas;
• Pieteikuma iesniedzēja personas dati sistēmā pieteikumi.liepaja.lv – 3 mēneši pēc
pieteikuma iesniegšanas.
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, normatīvajos aktos 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.

