Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Ģeomātikas pārvaldei
Iesniedzējs:
(komersanta nosaukums/mērnieka vārds, uzvārds)
(komersanta reģistrācijas Nr.)
(mērnieka vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)
(ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu noslēgtā
sadarbības līguma (par pakalpojumu apmaksas kārtību) Nr.)

(adrese, pasta indekss)
(kontakttālruņa numurs)

(e-pasts)

IESNIEGUMS
par aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē

Lūdzu pārbaudīt un reģistrēt datubāzē aktualizēto virszemes vai/un apakšzemes
topogrāfisko informāciju topogrāfiskajā plānā, kas reģistrēts datubāzē
ar
(datums)

Nr.

.
(reģ. numurs)

Pielikumā pievienots aktualizētais topogrāfiskais plāns digitālā veidā – datne

.dgn.

(datnes nosaukums)

20 .gada

.
paraksts / uzvārds, amats (juridiskai personai)

Lūdzu iesniegumu aizpildīt drukātiem burtiem!
www.rdpad.lv

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļa), adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050,
tālrunis: 67015817, e-pasts: geo@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.
Iesniegumā norādīto Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kontaktinformācija, amats,
paraksts) apstrādes mērķis – pakalpojuma sniegšana, t.sk saziņa ar Jums.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde
(Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministra kabineta 24.04.2012. noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi", Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi
Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”).
Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments (pakalpojuma nodrošināšanai), Rīgas domes Finanšu departaments (maksājumu informācijas
apstrāde) un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības
gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta
nodrošināšanu, un Valsts zemes dienests (atskaites iesniegšana).
Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma sniegšanas.
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;
2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.
Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas minētas iesniegumā un iesnieguma pielikumos, par
to personu datu apstrādi, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Lūdzu iesniegumu aizpildīt drukātiem burtiem!
www.rdpad.lv

