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Informēšana par personu datu apstrādi 
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
dzimtsarakstu nodaļa” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), adrese: Lielā ielā 1A, Liepāja, 
tālrunis: 63426350, elektroniskā pasta adrese: dzimtsarakstu.nodala@liepaja.lv 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu iela 
6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta papildināšanai 
vai labošanai. 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteiktā juridiskā 
pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, 
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi 
Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"). 

Jūsu personas dati var tikt saņemti no Jums, Jūsu iesniegumā norādītās informācijas, tiesas, 
bāriņtiesas vai zvērināta notāra. 

Informējam, ka dzimtsarakstu nodaļa pārbaudīs Jūsu datus šādos ārējos reģistros: 

• PMLP (Fizisko personu reģistra informācijas sistēma) - vārds (vārdi), uzvārds, 
personas kods, deklarētā dzīvesvieta, personas apliecinošie dokumenti, ģimenes 
stāvokli, ziņas par otru laulāto, laulības vai laulības šķiršanas datus, ziņas par 
vecākiem, ziņas par bērniem( aizgādību tiesību atņemšana vai atgriešana, paternitātes 
atzīšana vai noteikšana, paternitātes pieņēmuma vai paternitātes atzīšanas 
apstrīdēšana). 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas darbinieki atbilstoši kompetencei (saņemtās 
informācijas pārbaude, izmaiņu veikšana civilstāvokļa aktu reģistrā); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (civilstāvokļu aktu informācijas sistēmas uzturētājs); 

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (saņem informāciju par civilstāvokļu aktu 
reģistra ieraksta maiņu). 

Jūsu personas dati tiks glabāti: 

• Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta maiņas lieta (iesniegums, izdrukas un citi 
dokumenti) - 3 gadi; 

• Reģistrācijas žurnāls - 5 gadi; 

• Civilstāvokļa akta grāmatā atzīme - 100 gadi. 

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 rakstisku pamatojumu Jūsu 
lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes 
ierobežošanu; 

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

Iesnieguma iesniedzējs ir informēts, ka var tikt veikta viņa bērnu, laulāto, mātes, tēva un citu 
esošo vai bijušo tuvinieku personas datu apstrāde, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu. 
Iesnieguma iesniedzējs apņemas veikt šo personu informēšanu par viņu personas datu 
apstrādi. 


