Drauga kartes Nr.__________
Reģistrācija datums 201_. gada ____ . ___________________
Visa šai anketā no Jums iegūtā informācija ir stingri konfidenciāla un tiks izmantota tikai un vienīgi veikala
“VIRSOTNE/MARMOT” (pārzinis SIA „R.A. Serviss”, reģ. Nr. 40003763432, juridiskā adrese Tērbatas iela 59/61 - 17, Rīga,
LV-1001) iekšējām vajadzībām, tā teikt, mūsu biznesa un savstarpējās komunikācijas veicināšanai ☺

Vārds, uzvārds____________________________________________________
Aktivitātes, kuras patīk:

□ Pārgājieni
□ Trekings
□ Alpīnisms
□ Klinšu kāpšana
□ Piedzīvojumu sacīkstes
□ Rogainings

□ Orientēšanās
□ Nūjošana
□ Kalnu slēpošana
□ Distanču slēpošana
□ Snovbords
□ Medības

□ Makšķerēšana
□ Riteņbraukšana
□ Paraplanēšana
□ Laivošana
□ Moto/Auto/4x4
□ Fotogrāfēšana

□ Ceļošana
□ Daivings
□ Peldēšana
□ Skriešana
□ Slackline
□ _____________

- Jūsu vecums: _________________________________________
- Jūsu telefons: _________________________________________
- Jūsu e-pasts: __________________________________________
- Pilsēta, kurā dzīvojat: __________________________________
Kur Jūs uzzinājāt par VIRSOTNI (vajadzīgo atzīmēt):

□ Internetā
□ Televīzijā
□ Avīzē, žurnālā
□ Kalnu skola

□ Sacīkstēs
□ No draugiem, radiem
□ Ieteica citā veikalā
□ Garām ejot

□ Izstāde
□ Nūjošanas instruktors
□ Cits variants
_________________________

Apliecinu, ka šajā anketā sniegtie personas dati ir patiesi, tie ir sniegti brīvprātīgi.
Ar šo piekrītu, ka šajā anketā sniegto datu apstrādei un uzglabāšanai SIA “R.A. Serviss” klientu datu bāzē, kur tie glabāsies 10 gadus.
Ar šo esmu informēts, ka:
- Šo manu datu apstrādes tiesiskais pamats ir šī piekrišana un jebkuru piekrišanu esmu tiesīgs atsaukt jebkurā laikā;
- Manu personas datu saņēmēji ir tikai SIA “R.A. Serviss” attiecīgi pilnvaroti darbinieki, mani dati, bez tiesiska pamata netiks nodoti trešajām
personām;
- SIA “R.A. Serviss” ir reģistrēts datu aizsardzības speciālists, ar kuru ir iespējas sazināties datuspecialsits@virsotne.lv
- Mani dati netiek nodoti uz trešajām valstī ārpus ES un EEZ;
- Man ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
- Man ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi;
- Man ir tiesības un iebilst savu personas datu apstrādei, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu;
- Man ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu (tiks zaudēti arī uzkrātie punkti);
- Man ir tiesības saņemt informāciju, vai R.A. Serviss apstrādā manus personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
- Man ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja es uzskatu, ka manu personas datu
apstrāde pārkāpj mans tiesības un intereses;

☐ Piekrītu, ka uz šajā anketā norādīto e-pasta adresi var tik sūtīti komerciāli paziņojumi (ne biežāk kā 1 reizi mēnesī)
☐ Vēlos, lai uz šajā anketā norādīto e-pasta adresi tiktu nosūtītas Drauga Kartes atlaides līmeņa izmaiņas.

_________________Paraksts
Paldies! ☺
VIRSOTNES administrācija

_________________________________________________________________________________________________________________________

