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Informēšana par personu datu apstrādi 
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldība, kuras vārdā rīkojas tās 
aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”, adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, 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 
Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.  
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko 
pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.19 "Par braukšanas 
maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā", Iesniegumu 
likums). 
 
Informējam, ka Liepājas sabiedriskais transports vai Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrs atkarībā no Jūsu atvieglojuma 
veida, pārbaudīs Jūsu datus šādos ārējos reģistros: 

• PMLP fizisko personu reģistrs - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, deklarētā 
dzīvesvieta, ziņas par tuviniekiem; 

• Valsts ieņēmumu dienests - dati par personas darba attiecību statusu, dati par 
saimnieciskās darbības veicēju, ienākumu apjoms; 

• Valsts izglītības informācijas sistēma - izglītības iestāde, kurā bērns reģistrēts.   
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas sabiedriskais transports pilnvarotie darbinieki (atvieglojuma izvērtēšana, ziņu 
pārbaude reģistros, iesniegumu un pilnvaru apstrāde, lai izsniegtu visa veida 
abonementa biļetes); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu 
centrs (atvieglojuma izvērtēšana, ziņu pārbaude reģistros, lai izsniegtu abonementa 
biļetes par kurām nav jāveic samaksa); 

• Liepājas Sociālā dienesta pilnvarotie darbinieki (piekļūst informācijai par piešķirto 
atvieglojumu); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļa pilnvarotie darbinieki 
(informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana); 

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (informācijas sistēmu uzturētājs); 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti 5 gadus pēc braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanas. 
 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 
neprecīzo personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 

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


