Personas datu aizsardzība
Praktiskai piemērošanai

20.03.2018.

Saturs
• Picas stāsts
• Anketa
• Piekrišanas forma
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Picas stāsts

Operators: Labvakar, "Pca Net"
Klients: Labvakar, es gribu pasūtīt picu.
О: Vai jūs varētu nosaukt savu nacionālo identifikācijas kodu?
K: Jā, protams, 6102-1993-8456-54632107.
О: Pateicos Jums, Bērziņa kungs. Jūsu mājas adrese Kroņu iela 5, dz. 86, tālruņa
numurs ir 254942366. Vai pareizi? Jūsu darba tālrunis kompānijā "Provans" ir
657452302, mobilā tālruņa numurs ir 292662566.
K: No kurienes jums ir visa šī informācija?
О: Mēs esam pieslēgti pie lielās centrālās sistēmas.
K: Ak, nu, protams. Es gribētu pasūtīt divas picas - vienu ar sieru un vienu ar šķiņķi.
О: Man liekas, ka tā nav labākā izvēle.
K: Kā lūdzu?
О: Jūsu medicīnas kartiņā ir norādīts, ka jums ir hipertonija un pārāk liels holesterīna
līmenis. Pie tam saskaņā ar jūsu apdrošināšanas noteikumiem jums nav tiesību lietot
produktus, kas ir kaitīgi veselībai.
K: Jums ir taisnība. Ko jūs man varat piedāvāt?
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Picas stāsts

О: Pamēģiniet mūsu picu "Superlait" ar soju un redīsiem - jūs būsiet sajūsmā!
K: Kāpēc jūs domājiet, ka es būšu sajūsmā?
О: 15.janvārī plkst.16.34 nacionālajā bibliotēkā jūs veselu stundu lasījāt interneta
portālu "Sojas delikatešu receptes", tāpēc padomāju par šādu jūsu izvēli.
K: Labi, labi. Atsūtiet man divas lielās picas.
О: Tā ir ļoti laba izvēle jums, jūsu sievai un jūsu četriem bērniem.
K: Cik tas maksā?
О: 40 eiro.
K: Vai jums ir vajadzīgs manas kredītkartes numurs?
О: Diemžēl jums būs jāsamaksā skaidrā naudā, jo jūs jau pārsniedzat jūsu
kredītkartes limitus...
K: Labi, pirms atvedīs picu, es varu aiziet uz banku un izņemt skaidru naudu.
О: Apšaubu, jums ir negatīvs atlikums bankas kontā.
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Picas stāsts

K: Atsūtiet man picu un es nokārtošu jautājumu ar naudu. Kad jūs to variet atsūtīt?
О: Mums ir neliela aizķeršanas, varam piegādāt pēc 45 minūtēm. Ja jūs steidzaties, variet paņemt
picu paši. Jūs variet to aizvest ar motociklu, bet ir risks, ka jūs varat nokļūt ceļu satiksmes
negadījumā...
K: Kas par muļķībām.. Kāpēc jūs domājat, ka es braukšu ar motociklu?
О: Atvainojos, bet jūs aizkavējāt pēdējos kredīta maksājumus un banka konfiscēja jūsu mašīnu
līdz parādu nomaksai. Bet ar jūsu motociklu viss ir kārtībā, tāpēc es nolēmu, ka jūs brauksiet ar
to...
K: Kas jūs tāda esat, lai teiktu ko man darīt!!!!!!!!! !!!! @"**###@@!
О: Es gribētu jūs lūgt mani neapvainot. Neaizmirsiet, ka pirms diviem gadiem jūs jau bijāt sodīti
par necienīgu uzvedību pret reģionālo aģentu. Tā kā tas nav pirmais gadījums..
K: klusums…
О: Kaut kas vēl?
K: Nē, tikai tas, kaut gan pagaidiet, pievienojiet 2 litrus Kolas, kurai šodien ir atlaide.
О: Mūsu atlaižu piedāvājums tiek regulēts ar likumu Nr. 3095423/12, kas aizliedz personām,
kurām ir paaugstināts holesterīna līmenis, pārdot produktus ar paaugstinātu cukura līmeni.
K: AAAAAAAAA! Es tūlīt izlekšu pa logu, ja jūs neizpildīsiet manu pasūtījumu!
О: Leciet, sistēmā ir rakstīts, ka jūs dzīvojiet pirmajā stāvā...
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Picas stāsts
Operators: Labvakar, "Pca Net"
Klients: Labvakar, es gribu pasūtīt picu.
О: Vai jūs varētu nosaukt savu nacionālo identifikācijas kodu?
K: Jā, protams, 6102-1993-8456-54632107.
О: Pateicos Jums, Bērziņa kungs. Jūsu mājas adrese Kroņu iela 5, dz. 86, tālruņa numurs ir
254942366. Vai pareizi? Jūsu darba tālrunis kompānijā "Provans" ir 657452302, mobilā tālruņa
numurs ir 292662566.
K: No kurienes jums ir visa šī informācija?
О: Mēs esam pieslēgti pie lielās centrālās sistēmas.
K: Ak, nu, protams. Es gribētu pasūtīt divas picas - vienu ar sieru un vienu ar šķiņķi.
О: Man liekas, ka tā nav labākā izvēle.
K: Kā lūdzu?
О: Jūsu medicīnas kartiņā ir norādīts, ka jums ir hipertonija un pārāk liels holesterīna līmenis. Pie
tam saskaņā ar jūsu apdrošināšanas noteikumiem jums nav tiesību lietot produktus, kas ir kaitīgi
veselībai.
K: Jums ir taisnība. Ko jūs man varat piedāvāt?
О: Pamēģiniet mūsu picu "Superlait" ar soju un redīsiem - jūs būsiet sajūsmā!
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Picas stāsts turpinās...
K: Kāpēc jūs domājiet, ka es būšu sajūsmā?
О: 15.janvārī plkst.16.34 nacionālajā bibliotēkā jūs veselu stundu lasījāt interneta portālu "Sojas
delikatešu receptes", tāpēc padomāju par šādu jūsu izvēli.
K: Labi, labi. Atsūtiet man divas lielās picas.
О: Tā ir ļoti laba izvēle jums, jūsu sievai un jūsu četriem bērniem.
K: Cik tas maksā?
О: 40 eiro.
K: Vai jums ir vajadzīgs manas kredītkartes numurs?
О: Diemžēl jums būs jāsamaksā skaidrā naudā, jo jūs jau pārsniedzat jūsu kredītkartes limitus...
K: Labi, pirms atvedīs picu, es varu aiziet uz Swedbanku un izņemt skaidru naudu.
О: Apšaubu, jums ir negatīvs atlikums Swedbankas kontā.
K: Atsūtiet man picu un es nokārtošu jautājumu ar naudu. Kad jūs to variet atsūtīt?
О: Mums ir neliela aizķeršanas, varam piegādāt pēc 45 minūtēm. Ja jūs steidzaties, variet paņemt
picu paši. Jūs variet to aizvest ar motociklu, bet ir risks, ka jūs varat nokļūt ceļu satiksmes
negadījumā...
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...un noslēdzas
K: Kas par muļķībām.. Kāpēc jūs domājat, ka es braukšu ar motociklu?
О: Atvainojos, bet jūs aizkavējāt pēdējos kredīta maksājumus un banka konfiscēja jūsu mašīnu
līdz parādu nomaksai. Bet ar jūsu motociklu viss ir kārtībā, tāpēc es nolēmu, ka jūs brauksiet ar
to...
K: Kas jūs tāda esat, lai teiktu ko man darīt!!!!!!!!! !!!! @"**###@@!
О: Es gribētu jūs lūgt mani neapvainot. Neaizmirsiet, ka pirms diviem gadiem jūs jau bijāt sodīti
par necienīgu uzvedību pret reģionālo aģentu. Tā kā tas nav pirmais gadījums..
K: klusums…
О: Kaut kas vēl?
K: Nē, tikai tas, kaut gan pagaidiet, pievienojiet 2 litrus Kolas, kurai šodien ir atlaide.
О: Mūsu atlaižu piedāvājums tiek regulēts ar likumu Nr. 3095423/12, kas aizliedz personām,
kurām ir paaugstināts holesterīna līmenis, pārdot produktus ar paaugstinātu cukura līmeni.
K: AAAAAAAAA! Es tūlīt izlekšu pa logu, ja jūs neizpildīsiet manu pasūtījumu!
О: Leciet, sistēmā ir rakstīts, ka jūs dzīvojiet pirmajā stāvā...
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Anketa
• Mērķis - pasākuma
apmeklētāju skaits
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Anketa
• Mērķis - pasākuma apmeklētāju
skaita apkopojums
N.p.k.
1
2

3
4
…

121

10

Anketa
• Mērķis - pasākuma apmeklētāju
skaita apkopojums
N.p.k.
1
2
3
4
…
121

• Personas datu apstrāde nav
nepieciešama
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Anketa
• Mērķis – komerciālu
paziņojumu sūtīšana
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Anketa
• Mērķis – komerciālu
paziņojumu sūtīšana
N.p.k. Vārds

Uzvārds

Adrese
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Anketa
• Mērķis – komerciālu
paziņojumu sūtīšana
N.p.k. Vārds

Uzvārds

Adrese

• Tiesiskais pamats - piekrišana
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Anketa
• Mērķis – rēķina sagatavošana
par dalības pasākumā apmaksu
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Anketa
• Mērķis – rēķina sagatavošana
par dalības pasākumā apmaksu
N.p.k.

Vārds

Uzvārds

Adrese

p.k.
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Anketa
• Mērķis – rēķina sagatavošana
par dalības pasākumā apmaksu
N.p.k.

Vārds

Uzvārds

Adrese

p.k.

• Tiesiskais pamats - likumā noteikto prasību
izpilde, prasībām jābūt precīzām, lai piemērotu
šo tiesisko pamatu.
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Anketa
Pasākumu
organizētājs,
kura
specializācija ir personu apmācības
organizācija
rīcībai
ekstrēmos
gadījumos
(trenē
izdzīvotājus),
reģistrējot jaunus biedrus iegūs šādu
informāciju:
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Anketa
Pasākumu
organizētājs,
kura
specializācija ir personu apmācības
organizācija
rīcībai
ekstrēmos
gadījumos
(trenē
izdzīvotājus),
reģistrējot jaunus biedrus iegūs šādu
informāciju:
N.
p.
k.

Vārds

Uzvārds

Adrese

p.k.

Alerģijas

Asinsgrupa
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Anketa
Pasākumu
organizētājs,
kura
specializācija ir personu apmācības
organizācija
rīcībai
ekstrēmos
gadījumos
(trenē
izdzīvotājus),
reģistrējot jaunus biedrus iegūs šādu
informāciju:
N.
p.
k.

Vārds

Uzvārds

Adrese

p.k.

Alerģijas*

Asinsgrupa*

Ja tiesiskais pamats ir piekrišana – tai jāatbilst VDAR
prasībām
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Piekrišana
Es, Lauris Linabergs, piekrītu, ka SIA
«Ekstrēmais dadzis» (reģ.nr. XX; adrese: Sapņu
iela 1ab/ed@dadzis.lv) veiks manu personas datu
apstrādi saskaņā ar man sniegto un SIA
«Ekstrēmais
dadzis»
privātuma
politikā
(www.extremedadzis.lv/privatums)
iekļauto
informāciju apmācības - rīcība ekstrēmos
gadījumos - organizācijai.
Paraksts _____________ /L.Linabergs/

21

Piekrišana
Es, Lauris Linabergs, piekrītu, ka SIA «Ekstrēmais
dadzis»
(reģ.nr.
XX;
adrese:
Sapņu
iela
1ab/ed@dadzis.lv) veiks manu personas datu apstrādi
saskaņā ar man sniegto un SIA «Ekstrēmais dadzis»
privātuma politikā (www.extremedadzis.lv/privatums)
iekļauto informāciju apmācības - rīcība ekstrēmos
gadījumos - organizācijai.
Paraksts _____________ /L.Linabergs/
Piekrītu arī komerciālu paziņojumu saņemšanai no SIA
«Ekstrēmais dadzis» par citiem līdzīga rakstura
izdzīvošanas pasākumiem, ciktāl SIA «Ekstrēmais
dadzis» ievēro privātuma politikā iekļautos nosacījumus.
Paraksts _____________ /L.Linabergs/
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Paldies par uzmanību!
Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011
Konsultācijas un informāciju pa tālruni sniedz darba dienās
no plkst. 13.00 līdz 15.00
Tel.: 67223131
Fakss: 67223556
E-pasts: info@dvi.gov.lv
www.dvi.gov.lv

