
 
 

Informācija par iepirkuma procedūras rezultātā veikto personas datu apstrādi 
 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā 
administrācija” (Cēsu novada pašvaldība), Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā 
pasta adrese: dome@cesis.lv. 
  
Personas datu aizsardzības speciālista elektroniskā pasta adrese: das@cesis.lv 
 
Jūsu personas datu apstrādes nolūks – iepirkumu procedūru organizēšanai 
 
Personas datu apstrādes nolūka ietvaros var tikt veikta datu apstrāde šādiem mērķiem: 

• Iesniegto Iepirkumu dokumentu pārbaude un atbilstības izvērtēšana iepirkuma nolikumam; 

• Datu pārbaude sodu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienestā, uzņēmumu reģistrā, Lursoft (šis attiecinām 
tikai uz pretendenta pārstāvjiem – valdi, padomi, pilnvarotām personām) un citos reģistros, 
piemēram, būvniecības (pārbauda speciālistu sertifikāciju) u.c.; 

• Komisijas sēžu protokolēšanai; 
 
Personu datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa juridisku pienākumu izpildei un leģitīmo interešu 
īstenošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “c”, “f” apakšpunkts, Publisko 
iepirkumu likums, Sankciju likums). 
Saņemot iepirkuma piedāvājumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt saņemto piedāvājumu, 
izvērtējot tajā sniegto informāciju, pārbaudot informācijas patiesumu un atbilstību iepirkuma prasībām. 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Cēsu novada pašvaldības iepirkumu komisija (komisijas sekretāre un locekļi); 

• Pieaicinātais eksperts (gadījumos, kad izvērtēšanā tāds ir jāiesaista); 

• Cēsu novada pašvaldības IKT centrs (IT sistēmu administrēšanai, nepiekļūst tieši); 

• Citi normatīvajos aktos noteiktie subjekti ( Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts reģionālā attīstības 
aģentūra EIS sistēmas uzturētājs, Finansētājs, piemēram, CFLA, citi iepirkuma pretendenti tikai 
attiecībā uz iepirkumu komisijas protokoliem). 

 
Pārzinis personas datus glabās 10 gadus pēc iepirkuma procedūras beigām.  
 
Attiecībā uz EIS sistēmā ievadītiem personas datiem un dokumentiem, to pārzinis atbilstoši Ministru 
kabineta 2018.gada 28.februāra noteikumiem Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” ir  
Valsts reģionālā attīstības aģentūra 
 
Informējam, ka Pretendenta piedāvājumā iekļautajām personām, kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo 
personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku 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. 


