
PRIVĀTPERSONAS PIEKRIŠANA
dalībai lojalitātes programmā “Vismīļākā karte”
un KOMERCIĀLO PAZIŅOJUMU SAŅEMŠANAI

I DAĻA Aizpildīt DRUKĀTIEM burtiem

Vārds:

Uzvārds:

Dzimšanas datums: . . .

Kontaktinformācija 
(tālruņa numurs  
un e-pasta adrese)

Lojalitātes kartes  
“Vismīļākā karte” numurs 

II DAĻA
Lai Jūs kā lojalitātes programmas “Vismīļākā karte” dalībnieks varētu saņemt noderīgu informāciju par piedāvājumiem attiecībā uz 
precēm un pakalpojumiem, lojalitātes programmas “Vismīļākā karte” priekšrocībām un citiem draudzīgiem piedāvājumiem, lūdzam 
atzīmēt, ka piekrītat šādas informācijas saņemšanai:
Vēlamais veids komerciālo paziņojumu saņemšanai jāatzīmē ar “X” 

 JĀ*  NĒ E-pasta formātā uz I DAĻĀ norādīto e-pasta adresi (ja tāda ir norādīta)

 JĀ*  NĒ SMS formātā uz I DAĻĀ norādīto tālruņa numuru (ja tāds ir norādīts)

 JĀ*  NĒ Ziņas un jaunumi par precēm un pakalpojumiem

 JĀ*  NĒ Īpaši piedāvājumi par precēm un pakalpojumiem

 JĀ*  NĒ Lojalitātes programmas “Vismīļākā karte” priekšrocības un citi draudzīgie piedāvājumi

* Atzīmējot JĀ, Jūs piekrītat komerciālo paziņojumu saņemšanai Jūsu norādītajā veidā

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

1. Klienta (turpmāk tekstā – Datu subjekts) personas datu apstrādi veic koppārziņi: 1) AS Kesko Senukai Latvia, reģ. Nr. 40003311719, adrese: Mazā Rencēnu iela 1, Rīga, 
LV-1073; kontaktinformācija: +371 6677 8876, sudzibas@keskosenukai.lv, un 2) “UAB Čili Holdings”, reģ.nr.301806823, Žalgirio g. 114, LT-09300, Viļņa (Vilnius), Lietuva, 
kontaktinformācija: +370 5 2738777, info.latvia@cili.eu.
Izmantojot šajā punktā norādīto kontaktinformāciju, Datu subjekts var uzdot jautājumus par viņa personas datu apstrādi.

2. Datu subjekta personas datus koppārziņi apstrādā tikai nolūkos, kuriem dota šī Datu subjekta piekrišana (turpmāk tekstā – Piekrišana).
3. Šajā Piekrišanā Datu subjekta personas datus koppārziņi apstrādā šādiem nolūkiem: (I) lojalitātes programmas “Vismīļākā karte” īstenošanas nolūkā; (II) Datu 

subjekta identificēšanas nolūkā; (III) apkalpošanas nodrošināšanas nolūkā, t.i., preču pārdošana un piegāde; pasūtījumu pieņemšana un apstiprināšana; 
piedāvājumu sagatavošana par precēm un/vai pakalpojumiem un nosūtīšana vai iesniegšana pēc Datu subjekta pieprasījuma; citu tirdzniecības vai 
apkalpošanas vietās piedāvāto pakalpojumu sniegšana u.t.t. (IV) lojalitātes celšanas nolūkā (tajā skaitā, bet ne tikai uzaicinājumu nosūtīšana piedalīties 
apmierinātības aptaujās un citos pētījumos par klientu apmierinātības celšanu, loterijās, akcijās un citos līdzīgos pasākumos); (V) norēķinu administrēšanas 
nolūkā; (VI) uzskaites un atskaišu sagatavošanas nolūkā, tajā skaitā statistikas un biznesa analīzes veikšanai; (VII) profilēšanas nolūkos; (VIII) komerciālo 
paziņojumu nosūtīšanas nolūkā un (IX) citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts katra pārziņa tirdzniecības un/vai apkalpošanas 
vietās pirms savu personas datu sniegšanas.

4. Atbildoši šajā Piekrišanas 3. punktā noteiktajiem nolūkiem koppārziņi apstrādā šādu personas datu kategorijas: (a) pamata personas dati: vārds, uzvārds, 
dzimšanas datums, kontaktinformācija (tālruņa numurs vai e-pasta adrese); b) lojalitātes kartes “Vismīļākā karte” numurs; (c) uzvedību un ieradumus  
raksturojošie personas dati: Datu subjekta iegādāto produktu, preču un izmantoto pakalpojumu veidi; (d) finanšu dati/informācija par veiktajiem 
darījumiem, maksājumu informācija.

5. Katrs pārzinis Datu subjekta personas datus var nodot apstrādei saviem sadarbības partneriem, kas veic personas datu apstrādi kā apstrādātāji kāda no 
koppārziņiem vārdā un uzdevumā (piemēram, informācijas un datu apstrādes pakalpojuma sniedzēji un/vai mārketinga pakalpojumu sniedzēji). Izvēloties savus 
sadarbības partnerus, katrs pārzinis vadās pēc nozarei atbilstošiem augstākās drošības standartiem personas datu apstrādes jomā, kā arī regulāri uzrauga 
un kontrolē savu sadarbības partneru darbību un tās atbilstību izvirzītajām drošības prasībām. 
Sadarbības līgumos noteikto personas datu apstrādes nolūkam katrs pārzinis var nodot apstrādātājam šajā Piekrišanā Datu subjekta norādītos personas 
datus: 4. punkta a un b daļā norādītos personas datus, tostarp 4. punkta c daļā norādītos personas datus.

Nr. –L 3

9 4 2 8 0 0

+ 3 7 1



6. Koppārziņi Datu subjekta personas datus apstrādā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un koppārziņiem 
saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 
Katrs pārzinis attiecībā uz Datu subjekta personas datiem var veikt profilēšanu, t.i., jebkura veida automatizētu personas datu apstrādi, kas izpaužas kā per-
sonas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar Datu subjektu saistītus aspektus (piemēram, analizēt Datu subjekta vēlmes un intereses, balstoties uz viņa 
veiktajiem iepriekšējiem pirkumiem, sagatavot piedāvājumus, kas vērsti tieši uz šo Datu subjektu).
Datu subjekts var atteikties vai iebilst automatizētai savu personas datu apstrādei saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas 
var ierobežot Datu subjekta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas.

7. Katrs pārzinis īsteno normatīvajos aktos paredzētās Datu subjekta tiesības attiecībā uz viņa personas datiem, t.i., (I) tiesības piekļūt saviem personas datiem; 
(II) tiesības labot savus personas datus un/vai tiesības panākt savu personas datu papildināšanu; (III) tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;  
(IV) tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu; (V) tiesības uz savu personas datu pārnesamību, kā arī (VI) normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Šīs Datu subjekta tiesības īstenojamas tiktāl, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no katra 
pārziņa pienākumiem, ko tiem uzliek spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

8. Savas tiesības saskaņā ar 7. punktu Datu subjekts var izmantot, turklāt brīvi un jebkurā laikā atteikties no dalības lojalitātes programmā “Vismīļākā karte”  
un/vai brīvi un jebkurā laikā atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas* vienā no šiem veidiem: 
Nr. p. k. ja Datu subjekts Piekrišanu aizpildīja  

uz vietas “K Senukai” veikalos
ja Datu subjekts Piekrišanu aizpildīja  
uz vietas "Čili pica" picērijās Latvijā

A pašrocīgi parakstītu pieprasījumu iesniedzot klātienē  
Rīga, Mazā Rencēnu iela 1

pašrocīgi parakstītu pieprasījumu iesniedzot klātienē  
“Čili pica” picērijās Latvijā

B pašrocīgi parakstītu pieprasījumu iesniedzot klātienē  
“K Senukai” veikala info kasē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu

pašrocīgi parakstītu pieprasījumu iesniedzot klātienē  
“Čili pica” picērijās Latvijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu

C nosūtot pieprasījumu elektroniskā dokumenta formā  
uz e-pastu: sudzibas@keskosenukai.lv

nosūtot pieprasījumu elektroniskā dokumenta formā  
uz e-pastu: info.latvia@cili.eu

D nosūtot pašrocīgi parakstītu pieprasījumu pa pastu:  
Rīga, Mazā Rencēnu iela 1, LV-1073

nosūtot pašrocīgi parakstītu pieprasījumu pa pastu:  
Žalgirio g. 114, LT-09300, Viļņa (Vilnius), Lietuva

*  Ja Datu subjekts atsakās no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas, pārziņi patur tiesības apstrādāt Datu subjekta e-pastu un tālruņa numuru 3. punktā 
norādītajiem nolūkiem, izņemot nolūku, kas norādīts 3. punkta VIII daļā.

9. Datu subjekta personas datu apstrāde tiek pārtraukta, tiklīdz tiek apstrādāts attiecīgs Datu subjekta 8. punktā noteiktajā kārtībā iesniegtais pieprasījums 
(atteikums). Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no katra pārziņa tehnoloģiskām iespējām, taču tā nedrīkst būt ilgāka par 5 (piecām) darbdienām. Datu subjekta 
personas datu apstrāde, kuru katrs pārzinis veic, pamatojoties uz citiem juridiskā rakstura pamatiem (piemēram, personas datu saturošo dokumentu glabāšanas 
termiņš tiek noteikts, pamatojoties uz piemērojamo normatīvo aktu prasībām), netiek pārtraukta.

10. Datu subjekta personas dati lojalitātes programmas “Vismīļākā karte” īstenošanas un/vai komerciālo paziņojumu nosūtīšanas nolūkam tiks apstrādāti, 
kamēr ir spēkā: (a) Datu subjekta Piekrišana savu personas datu izmantošanai (apstrādei); (b) Datu subjekta attiecības ar katru no pārziņiem; (c) aktivitātes 
(personas datu apstrādes nolūki), kurām tika dota Datu subjekta Piekrišana; (d) līdz lojalitātes programmas “Vismīļākā karte” darbības pārtraukšanai.

11. Pieteikties lojalitātes programmai “Vismīļākā karte”; saņemt karti un pieteikties komerciālo paziņojumu saņemšanai var fiziska persona, kura ir sasniegusi 
18 gadu vecumu.

12. Katrs pārzinis veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta kontaktinformāciju: telefona numuru un/vai e-pasta adresi, ja tāda kontaktinformācija 
ir norādīta, lai sazinātos ar Datu subjektu (I) lojalitātes programmas “Vismīļākā karte” ietvaros, (II) jautājumos, kad tas ir nepieciešams nekavējoties, un  
(III) 3. punkta IV daļā norādītajos nolūkos.

13. Par prettiesiskas savu personas datu apstrādes gadījumiem Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā  
(Rīga, R. Blaumaņa iela 11/13-11, LV-1011).

14. Parakstot šo Piekrišanu, Datu subjekts apliecina, ka ir informēts, ka Datu subjektam tiek piemēroti lojalitātes programmas “Vismīļākā karte” noteikumi, kas ir 
spēkā preču iegādes un/vai pakalpojumu sniegšanas dienā.

15. Parakstot šo Piekrišanu, Datu subjekts apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka katrs pārzinis bez iepriekšēja brīdinājuma var atsaukt vai veikt  
izmaiņas lojali tātes programmas “Vismīļākā karte” noteikumos. Ar lojalitātes programmas “Vismīļākā karte” noteikumiem Datu subjekts var  
iepazīties tīmekļa vietnē www.ksenukai.lv un www.cili.lv.

16. Ar privātuma politikas noteikumiem Datu subjekts var arī iepazīties www.ksenukai.lv un www.cili.lv.
17. Parakstot šo Piekrišanu, Datu subjekts pilnībā ir atbildīgs par šajā Piekrišanā norādīto savu personas datu pareizību, patiesumu un pilnīgumu. Datu subjekts 

apliecina un piekrīt, ka koppārziņi neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas radīsies Datu subjektam vai trešajai personai, ja šajā Piekrišanā 
Datu subjekta sniegtie personas dati ir nepatiesi, nepilnīgi vai maldinoši.

  Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu personas datu apstrādes noteikumiem, kā arī apstiprinu  
sniegtās personas datu informācijas pareizību un izvēli komerciālo paziņojumu saņemšanai, kas atzīmēta  
Piekrišanas II DAĻA atzīmētajos laukos.

Datums: . . 20 .  Paraksts 


