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Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamenta 

Ģeomātikas pārvaldei 

 

Iesniedzējs: 

      
(juridiskās personas nosaukums / fiziskās personas vārds, uzvārds) 

      
(juridiskā personas reģistrācijas Nr.) 

      
(elektroniskā pasta adrese) 

      
(adrese, pasta indekss) 

      
(tālruņa numurs) 

      
(darbā izmantotās GNSS iekārtas nosaukums) 

 

IESNIEGUMS 

par GNSS EUPOS-RĪGA datu pakalpojumiem 

 

1) Atzīmēt vēlamos GNSS EUPOS-RĪGA datu pakalpojumus: 

 korekcijas dati RTK / DGPS režīmā; 

 pēcapstrādes dati RINEX formātā. 

 

2) Vēlamais RTK / DGPS  datu pakalpojuma lietošanas periods*: 

No   .  .20  . līdz   .  .20  . 

 

3) Nepieciešamais RINEX formāta datu kopums**. Lūdzam norādīt nepieciešamo 

bāzes staciju/-as, datumu un UTC laika intervālu/-us: 

Bāzes stacijas:  LUNI;  KREI;  VANG;  VAIV;  SALP 

Datums:   .  .20  . / Laika intervāls:        

 

4) Papildus informācija par vēlamo datu pakalpojumu: 

        

 
*   Minimālais datu pakalpojuma lietošanas periods ir 1 diena. 

** Iesniegumā pieprasītajiem datu intervāliem jābūt 1 diennakts ietvaros. 

 

 

20  .gada   .              
iesniedzēja vārds un uzvārds  

       
amats (juridiskai personai) 
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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.  

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) apstrādes mērķis – pakalpojuma sniegšana, nodrošinot 

piekļuvi EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēmai, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.  

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").  

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldība – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (pakalpojuma 

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 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, kā arī iebilst pret apstrādi;  

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. 
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