PRIVĀTUMA POLITIKA
Mums rūp Jūsu privātums, tādēļ šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums – mājaslapas
apmeklētājiem un mūsu platformas lietotājiem – informāciju par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu
personisko informāciju. Tādēļ šajā privātuma politikā plaši izmantojam ne-juridisku valodu un
vienkāršas teikumu uzbūves.

Pārzinis un tā
kontaktinformācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sports Map"
Reģistrācijas numurs: 40103772323
Adrese: Albatrosu iela 24-38, Rīga, Latvija, LV-1030
E-pasts: info@sportsmap.lv
Mājaslapa: www.sportsmap.lv
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sports Map", kas uztur mājaslapu
www.sportsmap.lv (turpmāk – Sporta platforma) informē, ka attiecībā
uz Jūsu personas datu apstrādi, Sporta platforma ir uzskatāma par
personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Darbības veids

Sporta platforma apkopo visa veida sporta, fitnesa un wellness tirgus
dalībniekus, nodrošinot tiem iespēju izvietot savus pakalpojumus
rezervācijai vienuviet. Šādā veidā Sporta platforma sniedz unikālu un
plašu izvēles iespēju klientiem rezervēt tiem vēlamo pakalpojumu.
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Personas dati, ko
mēs apstrādājam

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu personas dati ir jebkāda
informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tajā
skaitā, Sporta platformas apmeklētāju un lietotāju.
Lai nodrošinātu Sporta platformas darbību, mums ir nepieciešams apstrādāt tās
lietotāju un apmeklētāju personas datus. Sporta platforma var apstrādāt šādus
personas datus:
Identifikācijas dati:
Piemēram, Sporta platformas lietotāja vārds, uzvārds,
personas kods, kas ir nepieciešami, lai identificētu personu.
Raksturojošie dati
Piemēram, dzimums, atkarībā no rezervētā
pakalpojuma var būt nepieciešama informācija par lietotāja fizisko
sagatavotību, piemēram, vai Jūs esat iesācējs šajā jomā.
Kontaktinformācija
vajadzīga saziņai.

Piemēram, e-pasta adrese, tālrunis, adrese, kas ir

Finanšu dati Piemēram, informācija par bankas kontu, kas ir nepieciešama
norēķinu veikšanai par apmeklēto nodarbību.
Sporta platformas izmatošanas rezultātā iegūtie dati
Jūs esat apmeklējis konkrēto nodarbību.

Piemēram, cik reizes

Sīkdatnes Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un
saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī
u.tml.), apmeklējot Sporta platformas mājaslapu. Sīkdatnes “atceras”
apmeklētāju pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo interneta vietnes
lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati,
diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju
paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un
ērta izmantošana.
Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu
ievietošana, tomēr tādā gadījumā mūsu interneta vietnes lietošana var būt
traucēta un apgrūtināta. Šie iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļās “Palīdzība”,
“Rīki” vai “Rediģēšana". Attiecīgajā gadījumā Jums būs pašrocīgi jānorāda
daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet šo vietni. Vairāk informācijas: https://
www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/#ie4x
Informējam, ka noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski un
saskaņā ar normatīvo regulējumu tām nav vajadzīga lietotāja piekrišana.
Savukārt par pārējiem sīkdatnēm, Jūs tiksiet informēts ar uznirstošā pop up
paziņojuma palīdzību, kurā lūdzam Jūs sniegt savu piekrišanu šo sīkdatņu
izmantošanai.
Cita informācijaCita informācija, ko lietotājs var norādīt Sporta platformas
izmantošanas laikā.
Minētie personas dati tiek iegūti tieši no Jums vai tiek radīti Sporta
platformas izmantošanas rezultātā. Personas dati tiek ievākti, izmantojot
reģistrācijas formu, kas ir pieejama Sporta platformā. Sporta platforma
ievēro personas datu minimizācijas principu, līdz ar to mēs ievācam tikai
tos personas datus, kas mums it vajadzīgi noteiktā pakalpojuma
nodrošināšanai.
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Personas datu
apstrādes nolūki

Iepriekš minētie personas dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:
• Jūsu profila izveide Sporta platformā un savstarpējo līgumattiecību
administrēšana;
• norēķinu veikšana par apmeklētajām nodarbībām;
• saziņa ar Jums nepieciešamības gadījumā, tajā skaitā, lai informētu Jūs
par jebkurām izmaiņām mūsu pakalpojumu sniegšanas kārtībā;
• biznesa procesu efektivitātes analīze un statistikas mērķi. Piemēram,
lai izstrādātu un izprastu standarta Sporta platformas lietotāja profilu,
balstoties uz kopīgajām pazīmēm, kas piemīt vairumam Sporta
platformas lietotāju;
• lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti;
• informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un apjomā u.tml.

Personas datu
apstrādes tiesiskais
pamats

Sporta platforma neapstrādā personas datus ar sākotnējiem nolūkiem
nesavienojamā veidā.
Sporta platforma apstrādā personas datus tikai tad, ja tam ir tiesiskais pamats,
respektīvi:
• līgums, piemēram, līguma noslēgšana (lietošanas nosacījumi) ar Sporta
platformas lietotājiem;
• juridisku pienākumu izpilde, piemēram, normatīvā regulējuma
prasības par norēķiniem;
• likumīgās (leģitīmās) intereses, piemēram, sabiedrības informēšana par
mūsu pakalpojumiem un citas mārketinga aktivitātes;
• datu subjekta piekrišana, piemēram, piekrišana saņemt no mums
jaunumus (komerciālos paziņojumus) par mūsu pakalpojumiem vai
piekrišana nodot Jūsu personas datus sporta pasākuma sniedzējam
ērtākai saziņai.
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Personas datu
saņēmēji

Jūsu personas dati ir drošībā, un tie netiek neatbilstošā veidā nodoti tālāk citam
personām.
Vairumam sporta pakalpojumu sniedzēju būs nepieciešama zināma informācija
par nodarbības apmeklētāju:
• lai nodrošinātu šo nodarbību, piemēram, sagatavotības līmenis;
•

vai nodrošinātu vajadzīgā ekipējuma pieejamību, kas atbilst Jūsu
izmēriem u.tml.

Līdz ar to, ja Jūs esat veicis rezervāciju nodarbībai Sporta platformā, Sporta
platforma nodos pakalpojuma sniedzējam pseidonimizētus personas datus par
Jums, saskaņā ar Platformas lietošanas noteikumiem, kas ir saistoši
pakalpojuma sniedzējam.
Pseidonimizācija ir identitātes maskēšanas process, un pseidonimizēti personas
dati ir uzskatāmi par informāciju, kas attiecas uz netieši identificējamām
personām. Šajā gadījumā pseidonimizācija tiek veikta tādā veidā, lai
pakalpojuma sniedzējam personas datus vairs nav iespējams saistīt ar Jums kā
konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, un šāda papildu
informācija ir tikai mūsu rīcībā.
Tajā pašā laikā, izmantojot Sporta platformu, Jūs varat sniegt piekrišanu Jūsu
personas datu nodošanai pakalpojuma sniedzējam bez pseidonimizācijas. Tas
var būt lietderīgi gadījumos, kad sporta pakalpojuma sniedzējam ir
nepieciešams ar Jums sazināties, piemēram, lai informētu Jūs par aizmistām
personīgajām mantām un tieša komunikācija bez mūsu starpniecības ir ātrāka
un efektīvāka.
Personas dati var tikt nodoti tālāk:
• sporta pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar augstāk norādītajiem
nosacījumiem un gadījumos;
• bankām norēķinu veikšanai;
• valsts iestādēm normatīvajā regulējumā noteiktos gadījumos.
Jūsu personas dati netiek nodoti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.
Personas datu
glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti līdz:
• ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek
apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un Jūs to neesat
atsaucis;
• līgumsaistību izpildei;
• noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai;
• ciktāl normatīvais regulējums nosaka pienākumu apstrādāt un/vai
uzglabāt šādus datus.
Kad šis periods būs beidzies, Sporta platforma drošā veidā izdzēsīs Jūsu
personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī
neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.
Sporta platforma veic attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati ir
drošībā, t.sk., izmantojot ugunsmūrus un antivīrusu programmas. Personas datu
apstrāde notiek tikai saskaņā ar normatīvo regulējumu un Sporta platformas
iekšējām politikām un kārtībām.
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Datu subjekta
tiesības

Sporta platformas lietotajiem un mājaslapas apmeklētājiem ir visas tiesības, ko
garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, tajā skaitā:
• tiesības piekļūt personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
• tiesības pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus
personas datus. Sporta platforma atgādina par nepieciešamību
atjaunināt Jūsu datus Sporta platformas lietotāja profilā, ja tie mainās;
• tiesībām tikt aizmirstam;
• tiesībām atsaukt piekrišanu. Ciktāl Sporta platforma apstrādā Jūsu
personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības
jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā
gadījumā Sporta platforma pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam
nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes
likumīgumu, ko Sporta platforma ir veikusi līdz piekrišanas
atsaukšanai;
• tiesībām vērsies ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, tiesā u.c.
Papildus informācija par datu subjektu tiesībām ir pieejama Vispārīgajā datu
aizsardzības regulā, kas ir pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/
TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Lai šīs tiesības īstenotu, mēs Jūs lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu:
klātienē mūsu juridiskajā adresē, kas atrodas Albatrosu ielā 24-38, Rīgā
(līdzi jāņem pase vai ID karte) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un
laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz info@sportsmap.lv. Pēc iesnieguma
saņemšanas sporta platforma Jūs identificēs – pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati
persona, par kuru uzdodaties –, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

Personas datu
apstrādes principi

Sporta platforma personas datu apstrādē ievēro šādus principus:
• personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam
pārredzamā veidā (“likumīgums, godprātība un pārredzamība”);
• tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku
apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavienojamā veidā (“nolūka
ierobežojumi”);
• ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes
nolūkos (“datu minimizēšana”);
• ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti, neprecīzi personas dati, ņemot
vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiek dzēsti vai
laboti (“precizitāte”);
• tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā
nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā
(“glabāšanas ierobežojums”);
• tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu
drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un
pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot
atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un
konfidencialitāte”).

Papildinājumi

Sporta platformai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā,
publiskojot tās aktuālo versiju savā mājaslapā.
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