Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Ģeomātikas pārvaldei
Iesniedzējs:

Pasūtītājs
Darbu veicējs

(juridiskās personas nosaukums/fiziskās personas vārds, uzvārds)

(būvatļaujas Nr.)

(kontakttālruņa numurs)

(e-pasts)

IESNIEGUMS
par ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un pārvietošanu
Lūdzu ļaut iznīcināt un pārvietot ģeodēzisko punktu Nr.

, kurš atrodas

(adrese (iela, numurs), punkta atrašanās vietas apraksts)
,
jo ģeodēziskā punkta atrašanās vietā

.
(veiktās darbības apraksts)

.
Esmu informēts, ka, pārvietojot iznīcināto ģeodēzisko punktu jaunā vietā,
pārvietošanu un jauna ģeodēziska punkta ierīkošanu obligāti jāsaskaņo ar par vietējo
ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas vadītāju
Sergeju
Plotņikovu,
tālr.:
67012904;
mob.tālr.:
27857998,
e-pasts:
sergejs.plotnikovs@riga.lv

20 .gada

.
paraksts-fiziskai personai/ 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, adrese, tālrunis, e-pasts) apstrādes mērķis –
pakalpojuma sniegšana, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde
(Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministru kabineta 24.07.2012. noteikumi Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla
noteikumi”).
Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments (pakalpojumu nodrošināšana), Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs (iesnieguma
pieņemšana un reģistrēšana), Rīgas pilsētas būvvalde (būvniecības procesa nodrošināšana) 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.
Jūsu personas dati tiks glabāti 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.

