IESNIEGUMA PARAUGS
SIRENE Latvijas nacionālajai nodaļai

Valsts policija
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4,
Rīga, LV-1026
Latvija
e-pasta adrese: kanc@vp.gov.lv!
vai
Latvijas Republikas
diplomātiskajai vai
konsulārajā pārstāvniecībai
(norādiet konkrētu pārstāvniecību un tās adresi)
Iesniedzēja vārds/-i, uzvārds: ________________
adrese: _______________________
________________________
E-pasta adrese*
(*ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu):
______________________________
Iesniegums1.
(atzīmēt vajadzīgo variantu)
!!
!!
!!

Vēlos noskaidrot, vai mani personas dati ir otrās paaudzes Šengenas Informācijas
sistēmā (SIS II).
Vēlos izdarīt izmaiņas attiecībā uz saviem personas datiem, kas ir otrās paaudzes
Šengenas Informācijas sistēmā (SIS II).
Vēlos pieprasīt dzēst savus personas datus no otrās paaudzes Šengenas Informācijas
sistēmas (SIS II), kā arī pārtraukt to apstrādi vai iznīcināt tos, jo personas dati ir
nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami
vākšanas mērķim.

Ziņas par mani (datu subjektu):
1)!vārds (vārdi), uzvārds;
2)!dzimšanas datums;
3)!personas kods (ja tāds ir);
4)!dzimšanas vieta;
5)!valstiskā piederība;
6)! personu apliecinošā dokumenta (ja tāds ir) tips, numurs,

izdevējiestādes nosaukums, izsniegšanas datums un derīguma termiņš.
Papildus sniedziet šādu informāciju:
1)! pieprasāmās informācijas apjoms par Jūsu personas datiem no SIS II
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!

!Papildus informācijai skatīt Ministru kabineta noteikumus Nr.622 „Kārtība, kādā pieprasa un izsniedz informāciju par datu subjektu,
kura glabājas Šengenas informācijas sistēmā un SIRENE informācijas sistēmā”, http://www.likumi.lv/doc.php?id=164148&from=off.

2!
!

(piemēram, informācija, kas ir SIS II par datu subjektu, informācija par datu subjekta
personas datu saņēmējiem)…………………………….................................................;
2)! informācijas saņemšanas veids (Jūs vēlaties informāciju saņemt personīgi
ierodoties Valsts policijas iestādē vai pārstāvniecībā vai nosūtot informāciju uz
norādīto adresi) …………………………………...;
3)! pilnvarotās personas vārds/-i, uzvārds, personas kods (norādiet, ja tāds ir)
un dzimšanas datums, ja informāciju pieprasa pilnvarota persona (klāt pievienojot
pilnvarojuma dokumentu) ........………………………………………………………….
Informācija, kas svarīga konkrētajā lietā (iesnieguma pamatojums, kādēļ indivīds vēršas
konkrētajās institūcijās saistībā ar saviem personas datiem SIS II, kādēļ uzskata, ka nepieciešams
viņa datus no minētās sistēmas dzēst, utml.): ……………………………………………………...…….....……..
………………………………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ievērojiet, ka datu subjekts, iesniedzot iesniegumu, savu identitāti apliecina, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Pilnvarotā persona uzrāda notariāli apliecinātu pilnvarojumu, kas apliecina tiesības saņemt informāciju par datu
subjektu, vai uzrāda dokumentu, kas apliecina vecāku, adoptētāju, aizbildņu vai aizgādņu tiesības. Ja iesniegumu
iesniedz elektroniski, datu subjekta identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.

Datums: ……………………..

Paraksts: ……………………………

