
 

Informācija par personas datu apstrādi 

 

Reģistra informācija  

Pārziņa nosaukums un 

kontaktinformācija  

 

Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas Sociālais dienests), adrese: 

Baznīcas iela 19/23 1.stāvs, Rīga, LV-1010, tālrunis: 

67105080, elektroniskā pasta adrese: soc@riga.lv 

Datu aizsardzības 

speciālista vārds uzvārds 

vai nosaukums un 

kontaktinformācija 

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju 

un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, 

LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv  

Datu apstrāde personas iekļaušanai Daudzbērnu ģimeņu reģistrā 

 

Apstrādes nolūki                       

 

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

un reģistrēt daudzbērnu ģimeņu reģistrā 

  

Apstrādes 

tiesiskais 

pamatojums 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) punkts 

(datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam 

vai vairākiem konkrētiem nolūkiem). 

Rīgas domes 23.05.2017. lēmums Nr.5290 “Par Rīgas pilsētas 

pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru”. 

Datu subjektu 

kategoriju 

apraksts 

Ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē 

ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, ja ģimene ir deklarēta vienā adresē 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.  

Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas 

nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai 

augstāko izglītību 

Personas datu 

kategoriju 

apraksts 

personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs 

Esošo un 

paredzamo datu 

saņēmēju 

kategorijas 

Tikai pēc personas pieprasījuma, pašvaldības pakalpojuma sniedzējam. 

Datu glabāšanas 

termiņi  

Izbeidzoties kādam no lēmumā noteiktajiem nosacījumiem 

Rakstveida piekrišanas - 1 gadu pēc piekrišanas atsaukuma 

Datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai starptautisku  

organizāciju netiek plānota 

Nav  

Datu avoti Iedzīvotāju reģistrs,  

 

Ja persona nesniedz piekrišanu datu apstrādei, tad ģimene netiek reģistrēta daudzbērnu 

ģimeņu reģistrā 

Atsaucot piekrišanu datu apstrādei, ģimene tiek dzēsta no daudzbērnu ģimeņu reģistra 
 

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. 

 

 


