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Datu subjekta  

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

 adrese un tālruņa numurs) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

informācijas pieprasījums 

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) 12.panta trešo un 

ceturto daļu un 15.pantu, lūdzu Jūs mēneša laikā no šī pieprasījuma iesniegšanas dienas bez maksas 

rakstveidā sniegt man šādu informāciju: 

(vajadzīgo atzīmēt)  

□ Pārziņa un personas datu apstrādātāja nosaukums vai vārds un uzvārds, juridiskā vai 

deklarētās dzīves vietas adrese. 

□ Vai, uz kāda tiesiskā pamata, ar kādu mērķi un kādi (attiecīgo personas datu kategorijas)  

mani personas dati ir Jūsu personas datu apstrādes sistēmā? 1 

□ Vai, kad un kur Jūs ieguvāt manus personas datus? 1  

□ Uz kāda tiesiskā pamata un ar kādu mērķi Jūs ieguvāt manus personas datus? 1 

□ Laika posms, cik ilgi mani personas dati tiks glabāti Jūsu personas datu apstrādes 

sistēmā (ja nav iespējams noteikt laika posmu, minēt kritērijus, ko izmanto minētā laika posma 

noteikšanai)? 

□ Vai, kad un kurām fiziskajām, juridiskajām personām, valsts vai pašvaldību institūcijām Jūs 

nodevāt manus personas datus laika posmā no 20____.gada ___.____ līdz 20____.gada 

___._____(norādiet noteiktu laika posmu)? 2 

□  Kādus manus personas datus Jūs nodevāt trešajai (-ām) personai (-ām)? 2 

□  Uz kāda tiesiskā pamata un ar kādu mērķi Jūs nodevāt manus personas datu trešajai 

(-ām) personai (-ām)? 2 

□ Vai, kad, uz kāda tiesiskā pamata, ar kādu mērķi mani personas dati tiek nosūtīti trešai valstij 

vai starptautiskai organizācija? 3  

□ Lūdzu izsniegt manu personas datu kopiju. 4   

                                                 
1 Ja šo informāciju saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 27.panta otro daļu nav aizliegts iekļaut informāciju ar 

norādi par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji vai operatīvās darbības subjekti, un citām institūcijām, par 

kurām šādu ziņu izpaušana ir aizliegta ar likumu. 
2 Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 27.panta pirmo daļu datu subjektam nav tiesību saņemt datu regulas 15. 

pantā norādīto informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālās drošības, valsts 

aizsardzības, sabiedrības drošības un krimināltiesību jomā, kā arī tādēļ, lai nodrošinātu sabiedrības finansiālās intereses 

nodokļu aizsardzības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā vai finanšu tirgus 

dalībnieku uzraudzību un to garantiju sistēmu darbību, noregulējuma piemērošanu un makroekonomisko analīzi. 
3 Saskaņā ar Regulas 15.panta otro daļu, ja pārzinis personas datus nosūta trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, datu 

subjektam ir tiesības saņemt informāciju par atbilstošām garantijām, ko saistībā ar datu nosūtīšanu piemēro, ievērojot 

Regulas 46. pantu. 
4 Saskaņā ar Regulas 15.panta trešo daļu pārzinis nodrošina apstrādē esošo personas datu kopiju. Par visām papildus 

kopijām, ko pieprasa datu subjekts, pārzinis var iekasēt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām. Ja 
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□ cits lūgums (kura izpildi saskaņā ar Regulas 15. – 22.pantu datu subjektam ir tiesības 

pieprasīt no pārziņa.) 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________ 

 

 

20___.gada ___._________ ______________     _______________ 

             (paraksts)  (atšifrējums) 

 

                                                                                                                                                                        
datu subjekts pieprasījumu iesniedz elektroniskā formā un ja vien datu subjekts nepieprasa citādi, informāciju sniedz plaši 

izmantotā elektroniskā formātā. 


