
Pārzinim: 

SIA “BRC” 
Reģ. Nr. 40003380176 

Maskavas iela 463, Rīga, LV-1063 
 

Datu subjekta: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums) 
 

pieprasījums par piekļuvi personas datiem, to dzēšanu, labošanu, pārnešanu 
vai apstrādes ierobežošanu. 

 
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 

2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 12. panta 2. un 
3. punktu, kā arī 15., 16., 17., 18., 20. un 21. pantu, lūdzu Jūs mēneša laikā no šī pieprasījuma 
saņemšanas dienas izpildīt manis iesniegto pieprasījumu un bez maksas rakstveidā sniegt man 
šādu informāciju: 

 
(vajadzīgo atzīmēt un aizpildīt) 
 

Personas datu labošana 
 

☐ veikt šādus labojumus/papildinājumus (nevajadzīgo izsvītrot) šādos manos personas datos, 

kas ir Jūsu rīcībā: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Informācijas pieprasījums 

☐ nodrošināt informāciju par to, kādi mani personas dati ir Jūsu rīcībā, uz kāda tiesiskā pamata 

un ar kādu mērķi tie tiek apstrādāti. (norādīt periodu par kādu jānodrošina informācija) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
  □ Kāds ir manu personas datu ieguves avots?  



□ Uz kāda tiesiskā pamata un ar kādu mērķi mani personas dati ir tikuši iegūti? 

□ Laika posms, cik ilgi mani personas dati tiks glabāti pie Jums (ja nav 
iespējams noteikt laika posmu, minēt kritērijus, ko izmanto minētā laika posma 
noteikšanai)? 

□ Ja mani personas dati tikuši nosūtīti trešajai valstij - norādīt kad, uz kāda 
tiesiskā pamata, ar kādu mērķi šāda datu apstrāde notikusi? 

 
□ vai mani personas dati tikuši nodoti citām fiziskām, juridiskām personām, valsts vai 
pašvaldību institūcijām laika periodā no 20____.gada ___.____ līdz 20____.gada 
___._____(norādiet noteiktu laika posmu)?  

□  Kādi mani personas dati ir tikuši nodoti trešajām personām? 

□ Uz kāda tiesiskā pamata un ar kādu mērķi Jūs nodevāt manus personas datu 
trešajai (-ām) personai (-ām)?  

 
Personas datu dzēšana un apstrādes ierobežošana 
 
Mani personas dati ietilpst šādā datu subjekta kategorijā: 
 
☐ Klients 
☐ Sadarbības partneris 
☐ Darbinieks 

☐ Potenciālais darbinieks 

☐ Bijušais darbinieks 

☐ Cits ___________________________________________________________ 

 
 

☐ pārtraukt apstrādāt šādus manus personas datus, kas ir Jūsu rīcībā: 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Pamatojums datu apstrādes ierobežošanai: (vajadzīgo atzīmēt) 
 

☐ nepastāv tiesiskais pamats to apstrādei; 

☐ to apstrāde neatbilst sākotnējam personas datu apstrādes mērķim; 

☐ atsaucu savu iepriekš doto piekrišanu; 



☐ cits iemesls 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Kontaktinformācija saziņai neskaidrību gadījumā (lūgums atzīmēt vēlamo saziņas veidu un 
norādīt kontaktinformāciju) 
 

☐ E-pasts: ____________________________________________________________ 

☐ Telefona numurs: ____________________________________________________ 

☐ Cits: ______________________________________________________________ 

 
Informācijas pieprasījuma gadījumā, informāciju par Pārziņa rīcībā esošajiem saviem personas 
datiem vēlos saņemt šādā formātā: 
 

☐ Elektroniski parakstīts dokuments uz manu e-pasta adresi:__________________________ 

☐ Pasta sūtījums ierakstītas vēstules formā uz:________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

☐ Cits _______________________________________________________________ 

 
Pieprasījums drošai datu pārnešanai 

☐ nodrošināt manu personas datu drošu pārnešanu (norādīt datu pārnešanas vietu, mērķi un 

pārnesamos datus): 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
*Esmu informēts, ka Pārzinis izvērtēs iepriekš norādītos saziņas kanālus un, atbilstoši 
izsniedzamās informācijas sensitivitātei un apjomam, var noteikt atšķirīgus saziņas kanālus, 
par to iepriekš mani informējot. 
 
Šīs veidlapas kopiju lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi: matiss.mezaks@brc.lv, atbilde uz Jūsu 
pieprasījumu tiks sagatavota 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Saskaņā ar 
piemērojamajiem tiesību aktiem Jūsu pieprasītā informācija tiek nodrošināta 30 dienu laikā no 
pieprasījuma saņemšanas brīža, ja pieprasījumā tiek nodrošināta visa nepieciešamā 
informācija. Noteiktos gadījumos Pārzinim ir tiesības šo periodu pagarināt līdz pat diviem 



mēnešiem. Šādos gadījumos Pārziņa atbildīgās personas Jūs par to informē 30 dienu laikā pēc 
jūsu pieprasījuma saņemšanas. Pieprasījuma noraidīšanas gadījumā Jums tiks par to paziņots 
30 dienas no pieprasījuma saņemšanas brīža, izsniedzot pamatotu viedokli pieprasījuma 
veidlapas noraidīšanai. 
 
 
20___.gada ___._________                    ______________                          _______________ 
                                                                  (paraksts)                                (atšifrējums) 


