PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI
LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN IZPILDES KONTROLE, KĀ ARĪ LĪDZFINANSĒJUMA
IZMAKSAS APSTIPRINĀŠANA
Līguma noslēgšanā un izpildes kontrolē, kā arī līdzfinansējuma izmaksas
apstiprināšanā var tikt apstrādāti šādi personas (turpmāk – datu subjekta) dati:
a) nekustamā īpašuma īpašnieks: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves
vietas adrese, korespondences adrese, elektroniskā pasta adrese, telefona numurs,
informācija par piederošo nekustamo īpašumu un ar to saistītajām tiesībām,
informācija par norēķinu kontu kredītiestādē, informācija par saimnieciskās
darbības veikšanas faktu, informācija par maksātspēju apjomā, kādu pieprasa
normatīvie akti de minimis atbalsta saņemšanai;
b) nekustamā īpašuma īpašnieka pārstāvis: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā
dzīves vietas adrese, korespondences adrese, elektroniskā pasta adrese, telefona
numurs, informācija par norēķinu kontu kredītiestādē, informācija par
saimnieciskās darbības veikšanas faktu, informācija par maksātspēju apjomā,
kādu pieprasa normatīvie akti de minimis atbalsta saņemšanai.
Minētie dati tiek iegūti no datu subjekta sniegtās informācijas, no projekta
iesniedzēja sniegtās informācijas, no šādiem publiskiem reģistriem: zemesgrāmata, Valsts
zemes dienesta kadastra reģistrs, komercreģistrs, biedrību un nodibinājumu reģistrs,
kooperatīvo sabiedrību reģistrs, maksātnespējas reģistrs, no šādām citām informācijas
sistēmām: Būvniecības informācijas sistēma, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Būvatļauju meklētājs, kā arī tiek izmantoti konkursa ietvaros iegūtie dati.
Iepriekš minēto datu sniegšana ir noteikta normatīvajos aktos, lai nodrošinātu līguma
noslēgšanu un tā izpildes administrēšanu. Atteikšanās sniegt pieprasītos personas datus pie
nosacījuma, ka Departaments bez ierobežojumiem un papildus izdevumiem tos nevar
likumīgi iegūt no citiem ticamiem avotiem, ir pamats atteikumam noslēgt līgumu.
Datu apstrādes mērķis ir līguma noslēgšana par konkursa ietvaros apstiprinātā
projekta ieviešanu un tā izpildes kontrole, kā arī līdzfinansējuma maksājuma apstiprināšana
līguma izpildes gadījumā, savukārt tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir
Departamentam tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde un likumīgi piešķirto
oficiālo pilnvaru īstenošana, t.i., likums “Par pašvaldībām”, likums "Par kultūras pieminekļu
aizsardzību", Administratīvā procesa likums, Civillikums, Rīgas domes 18.10.2016. saistošie
noteikumi Nr.225 “Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai
Rīgā”.
Personas datu saņēmēji var būt Finanšu ministrija, citas Pašvaldības iestādes
administratīvā procesa iestādē ietvaros, citas valsts un pašvaldību iestādes audita un finanšu
kontroles ietvaros, kopīpašnieki, dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā esošie dzīvokļu īpašumu
īpašnieki vai to pārstāvji, tehniskā atbalsta nodrošināšanai Rīgas domes Informācijas
tehnoloģiju centram un nepieciešamības gadījumā apstrādātājiem, ar kuriem Rīgas pilsētas
pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.
Personas dati ar datu subjekta iepriekš sniegto piekrišanu var tiks nodoti personai,
kura veic klientu apmierinātības aptaujas saskaņā ar Ministru kabineta 04.07.2017.
noteikumiem Nr.401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru
veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”.
Personas dati tiek glabāti Departamentā saskaņā ar Departamenta lietu
nomenklatūru un ārējos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, bet ne mazāk kā 10 gadus.

