Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldei

(fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)

(reģistrācijas Nr./personas kods)

(kontakttālruņa numurs)

(e-pasts)

IESNIEGUMS
par ietekmes uz vidi novērtējumu
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___________________________________________
fiziskas personas paraksts/juridiskas personas paraksts, uzvārds

Lūgums divas nedēļas pirms sabiedriskās apspriešanas sanāksmes saskaņot ar Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamentu sanāksmes norises vietu, laiku un paziņojuma tekstu, nosūtot informāciju uz
e-pastiem pad@riga.lv un guna.jankovska@riga.lv (mob. 29363577, tel. 67105934).
Iesnieguma veidlapa pieejama www.rdpad.lv
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Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments Pilsētvides attīstības departaments), adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67012947, epasts: pad@riga.lv.
Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju
drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts: dac@riga.lv.
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, paraksts) apstrādes mērķis – nodrošināt
ilgtspējīgu pilsētvides attīstību, t.sk. saziņa ar Jums.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesības aktos noteikto juridisko pienākumu
izpilde (Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, Ministru kabineta noteikumi Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts
vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”, Ministru kabineta noteikumi Nr.18 “Kārtība,
kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”).
Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs (iesnieguma
reģistrēšana), Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī
nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem ir Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā
atbalsta nodrošināšanu un Vides pārraudzības Valsts birojs (procesa nodrošināšana) .
Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 5 (pieci) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas.
Informējam, ka jums kā datu subjektam ir tiesības:
1.
Pieprasīt pārzinim 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, kā arī iebilst pret apstrādi.
2.
Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

