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INFORMĀCIJAS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI 

MĒS RŪPĒJAMIES PAR JŪSU PRIVĀTUMU 

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, kad izpaužat mums savus personas datus. 

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.  

 

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai 

Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām 

politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši Datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir 

uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.  

 

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus.  Šajā informatīvajā 

tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus konkursa “Meklē karotīti” ietvaros.  

KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM UN KĀDĒĻ 

• Lai administrētu konkursu “Meklē karotīt”  

Mēs apstrādājam konkursa dalībnieku, viņu vecāku un atbildīgā skolotāja personas datus, lai administrētu 

reģistrāciju konkursā “Meklē karotīti”. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu reģistrēt 

iesniegtos konkursa darbus, izvērtēt tos un konkursa noslēgumā sazināties ar uzvarētājiem. Skolēnu vecāku 

personas dati nepieciešami, lai dotu atļauju savam bērnam piedalīties konkursā. Ja nepieciešamie dati netiks 

sniegti, konkursā piedalīties nav iespējams.  

 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus konkursa “Meklē karotīti” vajadzībām: 

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods 

• Skolēna vārds un uzvārds 

• Skolēna vecāka vārds un 

uzvārds 

• Skolotāja vārds un uzvārds 

•  Skolotāja E-pasts 

• Skolotāja Telefona nr. 

• Mācību iestādes nosaukums, 

klase 

• Foto/video materiāli, kuros 

redzami konkursa dalībnieki 

 

• Jūsu piekrišana 

 

Skatīt sadaļu „Cik ilgi 

mani personas dati tiek 

glabāti?” 

 

• Konkursa “Meklē karotīti” atspoguļošana ārējos komunikāciju kanālos 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods 

• Foto un/vai video 

materiāls 
• Jūsu piekrišana 

 

Skatīt sadaļu „Cik ilgi 

mani personas dati tiek 

glabāti?” 
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NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEGŪSTAM PERSONAS DATUS? 

• Jūs 

Iesūtot konkursa uzdevumu, skolotājs norāda datus par sevi un konkursa dalībniekiem, kā arī vecākiem, kuri 

sniedz atļauju savu bērnu datu izmantošanai konkursa vajadzībām. 

 

PERSONAS DATU IZPAUŠANA 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus uzņēmumam, kas ir konkursa sadarbības partneris, atbalstītājs un 

konkursa balvas nodrošinātājs – SIA “Rimi Latvia”. Uzņēmums var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā 

ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šim uzņēmumam, saskaņā ar likumu un mūsu 

sadarbības līgumu, ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus. 

 

 

• Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas 

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, 

valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus 

tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses - celtu, 

īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības. 

 

• Sabiedrība 

 

Mēs varam publicēt informāciju par notikušo konkursu, t.sk. par Jūsu dalību konkursā, ārējos komunikācijas 

kanālos (sociālajos tīklos, mājaslapā un citur). Tās būs tikai fotogrāfijas vai video materiāli no konkursa, kurās 

arī Jūs varat būt redzams. 

 

KUR MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS? 

MĒS VIENMĒR CENŠAMIES APSTRĀDĀT JŪSU PERSONAS DATUS EIROPAS SAVIENĪBAS, 

EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS DALĪBVALSTĪS.  ATSPOGUĻOJOT NOTIKUŠO 

PASĀKUMU VAI IEVIETOJOT AUDIOVIZUĀLO MATERIĀLU VAI FOTOGRĀFIJU 

SOCIĀLAJOS TĪKLOS, JŪSU PERSONAS DATI VAR TIKT NOSŪTĪTI ĀRPUS EIROPAS 

SAVIENĪBAS, EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS, UZŅĒMUMIEM, KURI IR ŅĒMUŠI DALĪBU 

PRIVĀTUMA VAIROGĀ UN APŅĒMUŠIES NODROŠINĀT TĀDU PAŠU DATU AIZSARDZĪBAS 

LĪMENI, KĀDS PASTĀV EIROPAS SAVIENĪBĀ. SOCIĀLO TĪKLU PĀRVALDĪTĀJS IR 

PARŪPĒJIES, KA ŠĀDOS GADĪJUMOS PASTĀV ATBILSTOŠAS DROŠĪBAS GARANTIJAS UN 

JŪSU PERSONAS DATI IR AIZSARGĀTI.CIK ILGI JŪSU PERSONAS DATI TIEK 

GLABĀTI? 

Audiovizuālie materiāli vai fotogrāfijas sociālajos tīklos tiks glabāti 2 (divus) gadus no to publicēšanas brīža.  

Jebkādi citi dati, kas minēti šajā dokumentā, tiek iznīcināti ne vēlāk kā gada laikā pēc pasākuma norises. 

JŪSU TIESĪBAS 

Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.  
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• Piekļuve personas datiem 

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un 

šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums, sazinoties ar mums: 

ilze.zuimaca@lpuf.lv vai tel. + 371 67808968 

 

• Personas datu labošana 

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to 

izdarīt mums, sazinoties ar mums: ilze.zuimaca@lpuf.lv vai tel. + 371 67808968 

 

• Piekrišanas atsaukšana 

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā 

atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, sazinoties ar mums: ilze.zuimaca@lpuf.lv vai tel. + 371 

67808968 

 

• Iebilšana pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem 

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem, sazinoties ar 

mums: ilze.zuimaca@lpuf.lv vai tel. + 371 67808968  

 

• Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm 

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām 

interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs 

pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi. 

Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums, nosūtot to uz: sazinoties 

ar mums: ilze.zuimaca@lpuf.lv 

  

 

• Dzēšana 

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, 

kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida 

iesniegumu mums, nosūtot to uz: sazinoties ar mums: ilze.zuimaca@lpuf.lv 

  

 

• Apstrādes ierobežošana 

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās 

tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums, nosūtot to uz: sazinoties ar mums: 

ilze.zuimaca@lpuf.lv 

 

AR KO MAN SAZINĀTIES, JA MAN IR JAUTĀJUMI? 

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.  

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. 

 

• Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija 

BDR Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, reģ. Nr. 40008056587 ,  

Juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010 

Tālruņa numurs: +371 67808968 

E-pasts: ilze.zuimaca@lpuf.lv 
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• Klientu servisa centra kontaktinformācija 

Tālruņa numurs: +371 67808968 

E-pasts: info@lpuf.lv 

 

• Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija 

E-pasts: ilze.zuimaca@lpuf.lv 

Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, 

adresējot to Datu aizsardzības speciālistam. 
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