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BEST FIT FITNESA KLUBS PRIVĀTUMA ATRUNA 

 
Kas ir privātuma atruna? 

Tajā ir aprakstīti pasākumi, lai mūsu Viesiem sniegtu informāciju, kā tiek aizsargātas viņa intereses un 

brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi un likumīgi.  
 

Kas ir personas datu apstrādes Pārzinis, kur tiek apstradāti un glabāti Jūsu dati? 

 Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “BEST KONSULT”, Reģ.Nr. 51503063231, adrese: Daugavpils, 

Cietokšņa iela 60, Tālr. +371 20285284; e-pasts:  info@bestfit.lv       

 Kontakttālrunis saziņai personas datu apstrādes jautājumos: Tālr. +371 23556865; e-pasts: 

info@bestfit.lv       

 Jūsu dati tiek apstradāti un glabāti pēc adreses Daugavpils, Cietokšņa iela 60, grāmatvedības un 

personāla dati glabājas pie sadarbības partnera, saskaņā ar sadarbības līgumu. 
 

Kādus Jūsu datus mēs apstrādājam un kādam mērķim? 

 Personiskie dati – vārds un uzvārds, personas kods, ir nepieciešams lai noformētu Jūsu izvelēto 

abonementu un lai izmantojot mūsu pakalpojumus mēs spētu Jūs identificēt. 

 Kontaktinformācija – tālruņa numuri, e-pasta adrese, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums 

sazināties, vai gadījumā, ja Jūs dodat savu piekrišanu, mēs varētu informēt Jūs par kluba aktualitātēm 

un speciālajiem piedāvājumiem. 

 Ienākošā un izejošā e-pasta sarakste – sarakste ar klientiem un potenciālajiem klientiem, lai mēs spētu 

nodrošināt savas likumiskās intereses. 

 Pakalpojumu dati – dati, kas atspoguļo Jūsu rīcību attiecībā pret mūsu pakalpojumu izmantošanu, 

piemēram, par Jūsu BEST FIT fitnesa klubs iegādātajiem pakalpojumiem un produktiem, dati par 

iespējamiem pārkāpumiem, nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumu uzskaiti, lai Jums piemērotu 

īpašos piedāvājumus, veiktu pakalpojumu kvalitātes un apjoma uzlabojumus.  

 Fiziskās sagatavotības analīzes dati – dažāda veida personas dati, kurus drīkst apstrādāt tikai ar Datu 

subjekta piekrišanu: dati par veselības stāvokli, pārciestajām slimībām, traumām, iedzimtību u.c. dati, 

nepieciešami, lai droši sniegtu Personīgā trenera pakalpojumus, vai Pārzinim tie būtu jāņem vērā 

nodrošinot fitnesa pakalpojumus.  

 Dati par personas veselību – izmeklējumu, analīžu, u.c. ārstniecības personām nepieciešamie dati, lai 

nodrošinātu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu un medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanu; 

 Citi dati, kuri ir noteikti LR tiesību aktos. 
 

Uz kāda pamata mēs apstrādājam Jūsu datus? 

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 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) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes 

likums, Arhīva likums, Ārstniecības likums; Citi Latvijas Republikas (turpmāk - LR) spēkā esošie 

tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, kā arī normatīvie akti, kas reglamentē 

Datu subjekta tiesības, informācijas sabiedrības pakalpojumus u.c. 
 

Kam mēs iespējams varam nodot Jūsu datus? 

 Jums vai Jūsu pilnvarotai personai. 

 Darbiniekiem, kuriem šie dati ir nepieciešami amata pienākumu izpildei. 

 Sadarbības partneriem, kuri uz likumīga pamata sniedz pakalpojumus Jums vai mūsu iestādei. 

 Valsts pārvaldes ienstitūcijām un valsts iestādēm, tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

 Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas vai valstīm. 
 

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus? 

 Mēs glabājam nepieciešamos personas datus, līdz pilnīgai personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.  

 Pēc glabāšanas termiņa beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, vai iznīcināti, ja vien saskaņā 

ar LR normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt ilgāku termiņu. 

 Lai saņemtu plašāku informāciju par personas datu glabāšanas termiņiem, lūdzam sazināties ar šajā 

Atrunā minēto kontaktpersonu, iesniedzot atbilstošu rakstisku pieprasījumu.   
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Vai Jūsu Personas dati ir drošībā, kādus pasākumus veicam, lai to nodrošinātu? 

 Fiziskie pasākumi – personiskos datus saturoši dokumenti papīra formātā tiek uzglabāti slēgtās telpās 

un skapjos, kas ir pieejami tikai konkrētiem darbiniekiem amata pienākumu veikšanai; datu apstrādes 

iekārtas un IT sistēmas ir pienācīgi aizsargātas no uguns, pārkaršanas, ūdens, strāvas svārstībām un 

padeves pārtraukumiem. 

 Tehniskie pasākumi – visi darba datori, darbiniekam aizejot, tiek aizsargāti ar paroli uz 

ekrānsaudzētāja; tiek nodrošināts, ka IT sistēma neļauj veikt jaunus mēģinājumus ievadīt un bloķēt 

lietotāja ID, ja neveiksmīgo ievadīšanas mēģinājumu skaits pārsniedz noteiktu robežu; tiek nodrošināts, 

ka īpaši apdraudētās sistēmas (piemēram, klēpjdatori, viedtālruņi) ir pietiekami aizsargāti (piemēram, 

izmantojot šifrēšanu vai citus līdzekļus). 

 Organizatoriskie pasākumi – visiem IT sistēmu lietotājiem ir noteiktas lomas un profili; tiek 

nodrošināts, ka piekļuves tiesības tiek slēgtas brīdī, kad darbinieks vai sadarbības partneris pārtrauc 

likumiskās attiecības ar Pārzini. 

 Piesaistot ārējos pakalpojumu sniedzējus, kuri apstrādā Personas datus, tiek noslēgti sadarbības līgumi, 

kas pakalpojumu sniedzējam uzliek par pienākumu: a) veikt attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu 

personas datu konfidencialitāti un drošību, un b) apstrādāt personas datus saskaņā ar piemērojamiem 

tiesību aktiem. 
 

Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt 

 Piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir rakstiska piekrišana, Jūs dodat rakstveidā 

klātienē, nosūtot papīra formātā izmantojot pasta pakalpojumus, vai nosūtot e-pasta veidā, kas ir 

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

 E-pasta vēstuļu nosūtīšanas gadījumā datu apstrādes piekrišana notiek automātiski, ja Jūs brīvprātīgi esat 

nosūtījis mums savus datus. 

 Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pašā veidā, kādā tā dota un šādā 

gadījumā turpmākā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk 

netiks veikta. 

 Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana 

bija spēkā. 

 Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesību aktiem. 
 

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Datiem, kurus mēs apstrādājam? 

 Jums ir tiesības pieprasīt Mums piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par 

to, kādi personas dati par Jums ir mūsu rīcībā, kādiem nolūkiem mēs apstrādājam šos personas datus, 

personas datu saņēmēju kategorijas, informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai 

kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.  

 Ja Jūsu datu pieprasījumu nav iespējams izpildīt nekavējoties, vai mutiski, tad Jums nepieciešams to 

iesniegt rakstveidā, klātienē, vai nosūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu, vai elektroniski parakstot, pa e-

pastu. 

 1 (viena) mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas, Jums ir tiesības saņemt rakstveidā 

atbildi, par pieprasījuma izpildi. 

 Jums ir ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu 

personas datus prettiesiski. 
 

Mūsu rīcība personas datu drošības incidentu gadījumā 

 Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas var radīt iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un 

brīvībām, saskaņā ar Regulas 33. panta 1. punktu, mēs bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne 

vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums mums kļuvis zināms, paziņojam par personas datu 

aizsardzības pārkāpumu Datu Valsts inspekcijai, nosūtot paziņojumu ar Regulas 33. panta 3. punktā 

minēto informāciju.    

 Gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums var radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, 

mēs bez nepamatotas kavēšanās paziņosim Jums par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ja tas ir 

iespējams.  
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Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu izmantošana 

 Pārziņa mājaslapā https://www.bestfit.lv var tikt izmantotas sīkdatnes (“cookies”). 

 Mājaslapā tiek apkopoti un apstrādāti depersonificēti dati par tās apmeklētājiem (ieskaitot sīkdatnes 

“cookies”), ar interneta statistikas serveru (Google Analytics u.c) palīdzību. 

 Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un turpmāk 

atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Apmeklējot mājaslapu, tā brīdina apmeklētāju par sīkdatņu 

izmantošanu un ļauj iepazīties ar Sīkdatņu politiku. 

 Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu Datu subjektu. 

 Pārzinis apstrādā depersonificētus datus par Datu subjektu, ja tas ir atļauts lietotāja pārlūkprogrammas 

iestatījumos (ir ieslēgta sīkfailu “cookies” saglabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana). 

 Depersonificēti Datu subjekta dati, kas iegūti, izmantojot interneta statistikas servisus, kalpo 

informācijas apkopošanai par vietņu lietotāju darbību, vietnes un tās satura kvalitātes uzlabošanai. 

 Pārziņa mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi 

lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nenes atbildību. 

 

Lai sīkāk iepazītos ar BEST FIT fitnesa klubs personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Pārzini 

izmantojot šajā atrunā norādītos kontaktus. 


