IESNIEGUMA PARAUGS

Datu valsts inspekcijai
Blaumaņa ielā 11/13-15
Rīga, LV-1011
e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv
Iesniedzēja vārds/-i, uzvārds: ________________
Adrese: _______________________
________________________
E-pasta adrese*
(*ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu):
______________________________
Iesniegums1.
Par likumā noteikto
datu subjekta tiesību ievērošanu
Saskaņā ar Šengenas acquis noteikumiem un pamatojoties uz Šengenas
informācijas sistēmas darbības likuma 18.pantu un Ministru kabineta 2007.gada
11.septembra noteikumu Nr.622 „Kārtība, kādā pieprasa un izsniedz
informāciju par datu subjektu, kura glabājas Šengenas informācijas sistēmā un
SIRENE informācijas sistēmā” 9.punktu, es, .......................................................
........................................................................................ (iesniedzēja vārds/i, uzvārds)
lūdzu Datu valsts inspekciju veikt pārbaudi par Šengenas informācijas sistēmas
darbības likuma 18.pantā noteikto datu subjekta tiesību ievērošanu, attiecībā uz
manu personas datu apstrādi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmā (SIS
II):

!! es vēlos noskaidrot, vai mani personas dati ir iekļauti SIS II;
!! es vēlos labot savus personas datus, kas ir iekļauti SIS II;
!! es vēlos, lai mani personas dati, kas ir iekļauti SIS II, tiktu dzēsti;
!! cits iesnieguma pamatojums:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumiem Nr.622 „Kārtība, kādā pieprasa un
izsniedz informāciju par datu subjektu, kura glabājas Šengenas informācijas sistēmā un SIRENE informācijas
sistēmā” 9.punktu, datu subjektam (indivīdam) vai tā pilnvarotajai personai atsaka sniegt pieprasīto informāciju
vai sniedz atbildi saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, datu subjektam vai tā pilnvarotajai personai ir tiesības Datu
valsts inspekcijā iesniegt iesniegumu par nepieciešamību veikt pārbaudi par likumā noteikto datu subjekta tiesību
ievērošanu.

2!
!

___________________________________________________
Informēju, ka šādu prasību attiecību uz saviem personas datiem, kas ir
iekļauti
SIS
II,
izsaku,
jo
(sniedziet
situācijas
aprakstu):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Esmu saņēmis/-usi šādu informāciju, īstenojot savas datu subjekta tiesības
attiecībā uz SIS II (norādiet, kādās Latvijas Republikas valsts institūcijās esat
vērsies/-usies, lai īstenotu savas datu subjekta tiesības SIS II un pievienojiet
atbilžu kopijas, kas saņemtas no atbildīgajām institūcijām uz Jūsu datu subjekta
pieprasījumiem):
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Šim iesniegumam pievienoju sava identifikācijas dokumenta kopiju uz
____ lp., lai apliecinātu savu identitāti.
Paraksts: ______________________
Datums: _______________________

