Privātuma politika
Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “ADgett”, juridiskā
adrese: Vagonu iela 35-12, Rīga, LV-1009, kontaktinformācija
personas datu aizsardzības jautājumiem: Vagonu iela 35-12, Rīga,
LV-1009, data@adgett.com, 2 7776697.
Loterijas dalībnieka personas datu apstrādes nolūki: SIA
“ADgett” datu pārziņa uzdevumā apstrādās personas datus šādos
nolūkos: Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar
Loterijas noteikumiem, tostarp Loterijas dalībnieku identificēšana,
Loterijas organizēšana, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana,
informācijas sniegšana par Loteriju.
Personas datu apstrādes pamati:
SIA “ADgett” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:
Piekrišana: tajā skaitā Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas
izmantošanai Loterijas organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un
informēšanai;
Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas
glabāšana Loterijas dalībnieku pretenziju izskatīšanai un
pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.
Iespējamie datu saņēmēji: SIA “ADgett” var nodot Loterijas
dalībnieku personas datus šādiem personas datu saņēmējiem:
sadarbības partnerim SIA „Colgate-Palmolive (Latvia)”,
reģistrācijas nr.: 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A,
Rīga, Latvija, LV-1005. Loterijas organizatorisko pakalpojumu
sniegšanai, kā arī citiem sadarbības partneriem, kā, piemēram,
pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā, bet tikai
balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar
savstarpēji noslēgtu līgumu.
Datu apstrādes ilgums: SIA “ADgett” apstrādās minētos
personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka
sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus, pamatojoties uz LR
normatīvajiem aktiem.
Loterijas dalībniekam (datu subjekta) tiesības:
1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem

iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem. Tas ietver tiesības
piekļūt šādai personiskai informācijai, iegūt tās bezmaksas
kopiju (izņemot vairākkārtēju vai pārmērīgu pieprasījumu
gadījumā), izņemot, ja piemērojamie tiesību akti datu
aizsardzības jomā paredz citādi, un tiesības iegūt informāciju
par šādu datu apstrādi, tostarp:
1) Šādas apstrādes nolūki;
2) Attiecīgo personas datu kategorijas;
3) Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, jo
īpaši tādi saņēmēji, kas atrodas ārpus Eiropas
Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas;
4) Iecerētais datu glabāšanas periods vai, ja tas nav
zināms, tā noteikšanai izmantotie kritēriji;
5) Tiesības pieprasīt personas datu labošanu vai
dzēšanu, kā arī tiesības iebilst to apstrādei vai arī
pieprasīt tās ierobežošanu;
6) Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā;
7) Informācija par to no kādiem avotiem dati tika iegūti,
ja dati netika iegūti no Loterijas dalībnieka;
8) Jebkādu automatizētu lēmumu (lēmumi bez cilvēka
iesaistes), tostarp lēmumu par profilēšanu,
pastāvēšanu, ar tiem saistīto loģiku, to nozīmīgumu
un sekas.
Loterijas dalībnieku informēs par atbilstošajiem drošības
pasākumiem, kas saistīti ar pārsūtīšanu, ja Loterijas dalībnieku
personas dati tiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomiskās zonas.
2. Loterijas dalībniekam ir tiesības labot savus datus, pieprasot,
veikt ar loterijas dalībnieka saistītu neprecīzu, nepilnīgu vai
novecojušu personas datu savlaicīgu labošanu. Jebkurš
pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu:
data@adgett.com.
3. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām
sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei un lūgt dzēst
savus datus. Atsaucot savu piekrišanu, Loterijas dalībnieks
vairs nepiedalās loterijā. Šāds atsaukums sūtāms uz epastu: data@adgett.com.

SIA “Adgett” var atteikties dzēst personas datus, ja šo datu
apstrāde nepieciešama:
1) lai izmantotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
2) lai nodrošinātu, ka tiek pildīts SIA “Adgett” juridisks
pienākums, kas noteikts SIA “Adgett” piemērojamos
normatīvajos tiesību aktos;
3) sabiedrības interesēs saistībā ar sabiedrības
veselību, zinātnisku vai vēsturisku izpēti vai statistikas
mērķiem; vai
4) likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai
aizstāvēšanai.
4. Loterijas dalībniekam ir tiesības ierobežot savu personas
datu apstrādi, šādos gadījumos:
1) loterijas dalībnieks apstrīd apstrādāto personas datu
precizitāti – šādā gadījumā datu apstrāde tiek
ierobežota uz laiku, kurā SIA “Adgett” var pārbaudīt
personas datu precizitāti;
2) ja datu apstrādes pamats ir SIA “Adgett” leģitīmās
intereses un Loterijas dalībnieks ir iebildis pret
apstrādi – šādā gadījumā datu apstrāde tiek
ierobežota uz laiku, kamēr nav pārbaudīts, vai SIA
“Adgett” leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Loterijas
dalībnieka leģitīmajiem iemesliem;
3) Loterijas dalībnieks iebilst pret nelikumīgi apstrādātu
personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu
izmantošanas ierobežošanu;
4) SIA “Adgett” personas dati apstrādei vairs nav
vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Loterijas
dalībniekam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu
likumīgas prasības, piemēram, celtu prasību tiesā.
Datu apstrādes ierobežošana nozīmē, ka dati tiks glabāti, bet
netiks apstrādāti citādos veidos. SIA “ADgett” loterijas dalībnieku
informēs, kad datu apstrādes ierobežošana tiks pārtraukta.
5. Loterijas dalībniekam ir tiesības uz datu pārnesamību. Ja
apstrāde pamatojas uz Loterijas dalībnieka piekrišanu un ja
šāda apstrāde tiek veikta automatizēti, Loterijas dalībnieks
no SIA “ADGETT” vara pieprasīt, lai ar Loterijas dalībnieku
saistītie personas dati Loterijas dalībniekam tiktu sniegti

strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, lai
Loterijas dalībnieks šādus personas datus varētu pārsūtīt
citam datu pārzinim, vai tieši nodot šādus personas datus
citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.
6. Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu
apstrādi Datu valsts inspekcijai.

