Informācija
par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Administratīvā inspekcija
Personas datu apstrādes pārzinis:
Rīgas pilsētas
pašvaldība
Rīgas domes Administratīvā inspekcija,
adrese: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67026629, 67013558,
elektroniskā pasta adrese: rdai@riga.lv.
Personas
datu aizsardzības speciālists :
Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs,
adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese:
dac@riga.lv.
Personas datu apstrādes mērķis:
1. Kontrolēt Rīgas domes saistošos noteikumus;
2. Veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Rīgas domes
saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai;
3. Izskatīt un pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās
par Rīgas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem;
4. Izdot Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu
izpildīt noteiktu darbību (arī izdot noteiktu lietu) vai aizliedz
izpildīt noteiktu darbību.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Pārzinim tiesību aktos
noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i.,
Administratīvās atbildības likums, Paziņošanas likums, kā arī Rīgas domes
saistošie noteikumi, kuru kontroles tiesības Administratīvajai inspekcijai
deleģējusi Rīgas dome:
(Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 ,,Rīgas pilsētas teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 27.1.apakšpunkts;
Rīgas domes 22.10.2013. saistošo noteikumu Nr.62 ,,Par ielu un laukumu
nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas
pilsētā” 47.1.apakšpunkts;
Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 ,,Rīgas pilsētas
hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 17.3.apakšpunkts;
Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 ,,Rīgas pilsētas
apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 39.1.apakšpunkts;
Rīgas domes 09.06.2015.g saistošo noteikumu Nr.154 ”Rīgas pilsētas vietējas
nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”
17.2. apakšpunkts.
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Personas datu saņēmēji:
Sodu
reģistra
apakšsistēma
“Administratīvo
pārkāpumu
procesa
atbalsta sistēma”, valsts iestādes, kuras apstrādās personas datus, Valsts zemes
dienests, Rīgas domes Administratīvā komisija, Rīgas pilsētas pašvaldības
struktūrvienības, pašvaldības kapitālsabiedrības, Rīgas domes Informācijas
tehnoloģiju centrs, kā vienota informācijas tehnoloģiju atbalsta nodrošinātājs.
Saņemot no Inspekcijas korespondenci papīra veidā, personas datu saņēmējs ir
VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem). Savukārt, saņemot
korespondenci no Pašvaldības, izmantojot elektronisko pastu, saņēmējs ir
elektroniskā paraksta nodrošinātājs.
Personas datu avoti:
Valsts informācijas sistēmas Valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs.
Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā.
Personai kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt Pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem;
2. iesniedzot pamatojumu, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai
dzēšanu;
3. likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu,
kā arī iebilst pret apstrādi;
4. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi uzraudzības
iestādē (Datu valsts inspekcijā).
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