
PIEKRIŠANA  
PERSONAS DATU GLABĀŠANAI UN IZMANTOŠANAI  

 
 
Vārds:_______________________________________    Uzvārds: _______________________________________ 
 
Tālruņa numurs:_______________________________________________________________________________     
 
E-pasts: _____________________________________________________________________________________ 
 
 
Piekrītu, ka mani augstāk norādītie personas dati tiek glabāti un izmantoti ar mērķi informēt mani par aktuālajiem 
SIA “Autofavorīts” un tā grupas uzņēmumu piedāvājumiem – preču vai pakalpojumu akcijām, atlaidēm un citām 
aktivitātēm (piemēram, bet ne tikai - iespējamu dalību izlozēs vai loterijās vai dalību apkalpošanas kvalitātes 
uzlabošanas procesos), tostarp par speciāli man izstrādātiem piedāvājumiem, atbilstoši sadarbības vēsturei 
izvērtējot personīgās vēlmes un intereses, kā arī nododot datus autoražotājam – Jūsu kontaktinformāciju un 
informāciju par Jūsu iegādāto preci vai saņemto servisa pakalpojumu (tā raksturojošā informācija).  
 
□ Atgādinājumi 
    Mēs vēlamies saņemt jūsu piekrišanu, lai nosūtītu jums paziņojumus, piemēram, apkopes atgādinājumus. 
 
□ Piedāvājumi 
   Lai sniegtu jums atbilstošus piedāvājumus par mūsu automašīnu modeļiem, detaļām, piederumiem un citiem Autofavorīts produktiem un 
pakalpojumiem, mēs gribētu saņemt jūsu piekrišanu, lai nosūtītu jums šādu informāciju. 
 
□ Aptaujas 
   Lai saņemtu  viedokli par mūsu produktiem un pakalpojumiem, mēs vēlamies saņemt jūsu piekrišanu, lai sazinātos ar jums saņemtu  jūsu 
atsauksmes, kas saistītas ar mūsu produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
 
□ Pasākumi 
Lai uzaicinātu jūs uz pasākumiem saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, mēs vēlētos saņemt jūsu piekrišanu, lai nosūtītu šādus 
uzaicinājumus.  
 
 
Neiebilstu, ka augstāk minētā mērķa/mērķu sasniegšanai ar mani sazināsies, un apliecinu, ka savus personas 
datus sniedzu brīvi un apzinos, ka šāds pienākums man nav noteikts ar likumu vai līgumu. Apzinos, ka gadījumā, 
ja nepiekritīšu sniegt savus personas datus vai vēlēšos atsaukt savu piekrišanu, tas neietekmēs manas tiesības 
saņemt standarta piedāvājumus un pakalpojumus, kādus attiecīgajā brīdī piedāvā SIA “Autofavorīts” vai tā 
grupas uzņēmumi. 
 
Piekrītu, ka saziņai ar mani tiek izmantots:   □ epasts         □tālrunis            □sms 
 
___________________________________________________ 

 
Vispārējā informācija saistībā ar personas datu glabāšanu un izmantošanu: 
  
Personas datu pārzinis - SIA “AUTOFAVORĪTS”, turpmāk tekstā – “Autofavorīts”, reģistrācijas Nr. 40003222622, adrese: Valgales iela 2a, Rīga, LV-1029, e-pasts 
auto@autofavorits.lv; tālruņa Nr. 67 67 00 00. 
Personas datu izmantošanas juridiskais pamats - līdz 2018.gada 25.maijam - Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punkts; sākot no 2018.gada 25.maija 
- Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts. Saistībā ar datu izmantošanu sakarā ar servisa apmeklējumu - līdz 
2018.gada 25.maijam - Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 2.punkts; sākot no 2018.gada 25.maija - Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 
2016/679 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts. 
Autofavorīts sazināties ar Jums, izmantojot norādītos datus, kā arī tos datus, kuri jau iepriekš ir nodoti Autofavorīts rīcībā, lai noskaidrotu Jūsu aktuālās vēlmes, 
viedokli par Autofavorīts, tās grupas uzņēmumiem, sniegtajiem pakalpojumiem vai lai aktualizētu tā rīcībā esošo informāciju, kā arī informētu par aktuālajiem 
piedāvājumiem. 
Jums ir tiesības vērsties pie Autofavorīts, lai saņemtu visu informāciju, kas par Jums atrodas Autofavorīts rīcībā, sazinoties ar Autofavorīts pa e-pastu 
auto@autofavorits.lv vai tālruni 67 67 00 00. 
Jums ir tiesības vērsties pie Autofavorīts, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju, ar lūgumu labot vai dzēst neprecīzus vai novecojušus datus, kā arī 
jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu glabāšanai, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar attiecīgu 
sūdzību saistībā ar Jūsu personas datu prettiesisku izmantošanu. 
Paredzamais personas datu glabāšanas laiks norādītā mērķa sasniegšanai nepārsniegs trīs gadus. Personas datus paredzēts nodot Autofavorīts pilnvarotiem 
darbiniekiem. Personas datus nav paredzēts nodot ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. 

 
 
Paraksts un datums________________________________________________   _____.______.20_______ 
 
 
SIA “Autofavorīts” pārstāvis  ______________________________________ 


