
SIA “LĀČI” PRIVĀTUMA POLITIKA 
 

Privātuma politika nosaka kā SIA “Lāči”, reģistrācijas nr. 40101006613, "Benūžu – 
Skauģi", Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, Latvija, e-pasts maize@laci.lv , tālrunis +371 
66047555 (turpmāk- Lāči) kā pārzinis apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta 
tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk- 
Regula). 

Lāči aicina jūs, pirms savu datu nodošanas mūsu rīcībā, rūpīgi iepazīties uz šo privātuma 
politiku, jo tā satur svarīgu informāciju, kura mums jums ir jāsniedz, iegūstot no jums personas 
datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz jums kā fizisku personu, piemēram, 
vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs u.c.. 

Mēs Lāči apstrādājam jūsu datus, lai sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un 
izpildītu no tiem izrietošās saistības, mārketinga mērķiem, lai izpildītu likumos noteiktās prasības. 
Jebkurā gadījumā jūsu dati papildus var tikt apstrādāti arī, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu 
likumīgas prasības, kas var izrietēt no datu apstrādes noteiktam nolūkam. 
 

DATU APSTRĀDE LOTERIJU NODROŠINĀŠANAI 
 
 
Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem no jums tiek vākta? 
 

Lai administrētu jūsu piedalīšanos Lāču rīkotajās loterijās, mēs ievācam no jums šādus 
personas datus: 
 vārds, 
 uzvārds,  
 kontaktinformācija (e-pasta, telefons). 

Šie dati ir nepieciešami, lai administrētu loterijas norisi, identificētu, paziņotu loterijas 
uzvarētāju, sazinātos ar uzvarētāju, sagatavotu normatīvajos aktos noteiktos loterijas norises 
dokumentus. Izsniedzot balvu, tiek pārbaudīta uzvarētāja identitāte. 
 
 
Datu apstrādes tiesiskais pamats 
    

Datu apstrādes tiesiskais pamats dalībai loterijā ir jūsu piekrišana, kas izteikta, ņemot vērā 
šajā Privātuma politikā un attiecīgās loterijas noteikumos sniegto informāciju. Jums ir tiesības 
brīvi izlemt, vai piedalīties attiecīgajā loterijā. Datu apstrādes tiesiskais pamats normatīvos aktos 
noteikto loterijas norises dokumentu sagatavošanai ir juridiskā pienākuma izpilde.  
 
 
Datu uzglabāšanas laiks  
 

Normatīvos aktos noteiktajos loterijas norises dokumentos iekļautie dati tiek uzglabāti 5 
gadus no loterijas norises dienas. Citi dati var tikt uzglabāti tik ilgi, kamēr loterijas un ar to saistīto 
datu apstrādes sakarā saskaņā ar likumu pret mums var tikt celtas pretenzijas un prasības. 
 
Datu nodošana 
 

Mēs varam izpaust jūsu datus, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai: 
 tiesību aizsardzības iestādēm vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos pēc to pieprasījuma; 



 tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības 
vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām; 

 mūsu advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu 
aizstāvības gadījumos. 

 
 
Datu drošība 
 

Jūsu personas dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Latvijas Republikas ekonomiskajā 
zonā. Mēs pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir 
pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi.  
 
 
Tiesības uz datu piekļuvi, labošanu, dzēšanu 
 

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes 
veidu, tiesisko pamatojumu, izmantojot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības 
pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas 
ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī 
savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par pienākumu 
saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas 
prasības. 
 
 
Iebildumi pret datu izmantošanu 
 

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs 
izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības atsaukt savu 
piekrišanu personas datu apstrādei, kas pamatojas uz jūsu piekrišanu. Ja jūs atsaucat savu 
piekrišanu iepriekš norādītajai datu apstrādei, nevar tikt nodrošināta jūsu dalība loterijā. 
Piekrišanas atsaukums, neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms 
atsaukuma. 
 
 
Datu pārnesamība 
 

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un 
prasīt, lai, mēs nosūtam jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas 
ir iespējams. 
 
 
Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana 
 

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu 
izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi “Benūžu – Skauģi”, Babītes pagasts, Babītes novads, 
LV-2107, Latvija vai e-pastu maize@laci.lv. Mēs tos un jebkurā gadījumā mēneša laikā 
informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību 
pagarināt termiņu. 
 
 
 
 



Tiesības iesniegt sūdzības 
 

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar 
mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā “Benūžu – Skauģi”, Babītes pagasts, 
Babītes novads, LV-2107, Latvija vai izmantojot e-pastu maize@laci.lv. 

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi 
pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts 
inspekcijai.  
 


