RĪGAS DOMES
SATIKSMES DEPARTAMENTAM

PIETEIKUMS
LICENCES KARTĪTES PASAŽIERU
KOMERCPĀRVADĀJUMIEM AR TAKSOMETRU RĪGAS PILSĒTAS
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ SAŅEMŠANAI

1. Pārvadātājs ____________________________________________________________________
(Komersanta nosaukums)

2. Reģistrācijas numurs komercreģistrā

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3. Elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________________
4. Tālruņa numurs _________________________________________________________________
5. Par pārvadājumiem atbildīgā persona ________________________________________________
(Vārds, uzvārds, ieņemamais amats)

________________________________________________________________________________

Lūdzu:
5. Izdarīt atzīmi pie šādiem autotransporta līdzekļiem*:
Nr.p.k.

Valsts reģistrācijas numurs vai
VIN numurs**

Autotransporta līdzekļa marka

Izlaiduma gads

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Ja autotransporta līdzekļu skaits ir lielāks, to saraksts jāpievieno atsevišķā pielikumā.
6. Pielikumā (atzīmēt ar  un norādīt dokumenta nosaukumu un lapu skaitu):
** Autotransporta līdzekļa iegādi apliecinošs dokuments uz ___ lp.;
** Agregātu numuru salīdzināšanas izziņa uz ___ lp.;
 __________________________________________________________________________.
** Ja pieteikums iesniegts par Latvijā iepriekš nereģistrētu autotransporta līdzekli.

2
Informācija par personas datu apstrādi
Pārzinis personas datu apstrādei – Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde – Rīgas domes
Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā
pasta adrese: sd@riga.lv.
Personas datu aizsardzības speciālists – Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas
tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese:
dac@riga.lv.
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis –
pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas procesa nodrošināšanai.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko
pienākumu izpilde (Autopārvadājumu likums, MK 27.08.2019. noteikumi Nr.405).
Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pilsētas pašvaldības
struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama pieteikumā norādītā jautājuma risināšanai.
Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt
neprecīzo personas datu labošanu vai 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.
Ar informāciju par personas datu apstrādi iepazinos:

Likumiskais pārstāvis (vai pilnvarotā persona):

____________________ /________________/
(Paraksts un tā atšifrējums)

Datums

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|.
(diena)

(mēnesis)

(gads)

