PAR TRAUKSMES CĒLĒJU DATU APSTRĀDI
Pārzinis persona datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas bāriņtiesa),
adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, tālrunis: 67037746, elektroniskā pasta adrese:
bt@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 mērķi:
1. iesnieguma atbilstības trauksmes cēlēja ziņojumam pirmšķietama izvērtēšana;
2. saziņa ar iesniedzēju, lai iegūtu papildu informāciju un/vai pierādījumus;
3. atbildes sniegšana iesniedzējam.
Tiesiskais pamats personas datu apstrādei: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu
uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās
oficiālās pilnvaras, kas noteiktas tiesību aktos (Trauksmes celšanas likums, Rīgas
domes priekšsēdētāja 20.11.2019. iekšējie noteikumi Nr.RD-19-7-ntd “Iekšējā
trauksmes celšanas sistēma Rīgas pilsētas pašvaldībā”).
Personas datu saņēmēji:
1. Rīgas bāriņtiesa (iesnieguma reģistrēšana, iesnieguma atbilstības trauksmes
cēlēja ziņojumam pirmšķietama izvērtēšana, saziņa ar iesniedzēju, ja nepieciešama
papildus informācija vai pierādījumi, trauksmes cēlēja ziņojuma pseidonimizēšana,
atbildes sniegšana iesniedzējam);
2. Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (e-pasta adreses
trauksme@riga.lv darbības nodrošināšana);
3. Citas kompetentās institūcijas, kurām Rīgas bāriņtiesa pārsūta saņemtos
iesniegumus atbilstoši kompetencei - publiskas personas institūcijas, kas atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir pilnībā vai daļēji atbildīgas par tā
jautājuma risināšanu, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, tostarp hierarhiski augstāka
iestāde, amatpersona vai lēmējinstitūcija, nozares vadošā iestāde (institūcija) vai
institūcija, kas īsteno uzraudzību vai kontroli jautājumā, par kuru ziņo trauksmes
cēlējs, izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra - atbilstoši to kompetencei, ja iespējamais
pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums vai likumpārkāpums.
Personas dati tiek glabāti 5 (piecus) gadus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt Rīgas bāriņtiesai piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem
personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu un dzēšanu, iesniedzot
pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu
apstrādes ierobežošanu un noteiktos gadījumos iebilst pret savu datu apstrādi;
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts
inspekcijā.

