
Informēšana par personu datu apstrādi 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības policija (Liepājas pilsētas 

pašvaldība), adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63 420 269, elektroniskā pasta 

adrese: policija@liepaja.lv . 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis: 63 422 331, adrese: Rožu 

ielā 6, Liepājā, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv . 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai.  

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

pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts,  

Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu”). 

Informējam, ka Liepājas pilsētas pašvaldības policija pārbaudīs Jūsu datus šādos ārējos 

reģistros: 

• Iedzīvotāju reģistrs - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta (vai 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta); 

• Zemesgrāmata - nekustamie īpašumi Latvijā. 
 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības policijas lietvedības un personāla nodaļa (iesnieguma 

saņemšana un reģistrēšana); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija (iesnieguma saņemšana atsevišķos 

gadījumos, reģistrē un tālāk nosūta Liepājas pilsētas pašvaldības policijas lietvedības un 

personāla nodaļai); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības policijas dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa (iesnieguma 

apstrāde); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļa (informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju resursu administrēšanai); 

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (informācija par deklarēto dzīves vietu); 

• Pēc nepieciešamības: Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Iekšlietu ministrija, 

Nekustamā īpašuma īpašnieki vai viņu pilnvarota persona (kura pieprasa reģistrā 

iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņa 

īpašumā). 

Jūsu personas 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. 
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