
Pārzinim: 
SIA “BRC” 

Reģ. Nr. 40003380176 
Maskavas iela 463, Rīga, LV-1063 

 
Datu subjekta: 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

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

sūdzība par personas datu aizsardzības vai apstrādes pārkāpumu. 
 
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 otro, trešo un 
ceturto daļu, lūdzu Jūs izskatīt un mēneša laikā no šī iesnieguma saņemšanas brīža sniegt 
viedokli par šajā iesniegumā izteikto sūdzību: 
 

(vajadzīgo atzīmēt) 
 
☐ ir tikušas novērotas nepilnības Pārziņa personas datu aizsardzības atbilstības dokumentos; 
(norādīt dokumentu, kā arī norādīt šāda apgalvojuma pamatojumu) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
☐ nav tikusi saņemta atbilde vai veiktas attiecīgās darbības saskaņā ar manis iepriekš iesniegto 
datu subjekta tiesību īstenošanas veidlapu noteiktajā termiņā; (norādīt datumu, kad tikusi 
iesniegta datu subjekta tiesību īstenošanas veidlapa, veidlapā norādīto prasību un veidu kādā 
veidlapa iesniegta Pārzinim) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
☐ mani personas dati tiek apstrādāti bez uzskatāma tiesiskā pamata, citiem nolūkiem nekā 
tiem, par kādiem esmu informēts / -a; (norādīt attiecīgās datu kategorijas un kādam patiesajam 
mērķim, Jūsuprāt, dati tiek apstrādāti) 
 
 
 
 
 
 
 



☐ ir noticis nopietns manu personas datu apstrādes pārkāpums; (aprakstīt pārkāpuma 
raksturu, kā arī norādīt datu kategorijas, kuras ietekmējis pārkāpums) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
☐ cita rakstura sūdzība. (aprakstīt sūdzības raksturu) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Atbildi uz sūdzību vēlos saņemt šādā formātā: 
 
☐ Elektroniski parakstīts dokuments uz manu e-pasta adresi:___________________________ 

☐ Pasta sūtījums ierakstītas vēstules formā uz:______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
☐ Cits: ____________________________________________________________________ 
 
 
Šīs sūdzības 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 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 77. pantu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajā 
uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka Pārziņa veiktā personas datu 
apstrāde pārkāpj Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, kā arī, ja neesat saņēmuši 
pamatotu atbildi uz kādu no iesniegtajiem iesniegumiem vai atbilstošu rīcību no Pārziņa puses. 
 
 
 
20___.gada___._________                   ______________                      _______________ 
                                                                   (paraksts)                                   (atšifrējums) 
 


