Paziņojums par datu aizsardzību.
1. Balstoties uz katra kampaņas dalībnieka (turpmāk — Dalībnieks) apstiprinājumu, Dalībnieku dati tiks
apstrādāti SIA „SOMESE Baltic” datu bāzē, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, adrese:
Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija, kas rīkosies kā datu pārzinis (turpmāk tekstā — Pārzinis), ar
mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikt laimētājus, tos publicēt un izsniegt laimestus.
2. Pārzinis apstrādās Dalībnieka personas datus, pamatojoties uz:
2.1. nepieciešamību noslēgt līgumu ar Dalībnieku (loterijas oficiālie noteikumi) un izpildīt līgumu, kas
noslēgts ar Dalībnieku par dalību loterijā;
2.2. Tiesību aktos noteiktajām prasībām (tostarp „Preču un pakalpojumu loteriju likums”), piemēram,
lai publicētu laimētāja vārdu un uzvārdu, noteiktu laimētājus un izsniegt laimestus;
2.3. Pārziņa likumīgajām interesēm, piemēram, pierādījumu saglabāšanai iespējama konflikta ar
Dalībnieku gadījumā.
3. Parasti Dalībnieka personas datus apstrādā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš minētajiem nolūkiem.
Piemēram, atsevišķos gadījumos Dalībnieka reģistrācija, kā arī identifikācija, laimētāju publicēšana un
laimestu izsūtīšana tiek veikta, pamatojoties uz likumā noteiktajām prasībām. Ja līdz izlozes brīdim
Dalībnieks neatsauc savu dalību loterijā, Pārzinis, lai izpildītu „Preču un pakalpojumu loteriju likuma”
prasības, uzglabās visus reģistrētos datus 5 (piecus) gadus pēc pilna laimētāju saraksta publicēšanas.
Visu laimētāju datus Pārzinis uzglabās 5 (piecus) gadus pēc pilna laimētāju saraksta publicēšanas.
Saskaņā ar „Preču un pakalpojumu loteriju likuma” prasībām, Pārzinis nav tiesīgs dzēst laimētāju datus,
tiklīdz laimētāji ir identificēti un fiksēti izlozes protokolā.
4. Dalībnieka datus apstrādās Pārziņa un datu apstrādātāja darbinieki, kā arī saskaņā ar „Preču un
pakalpojumu loteriju likuma” un saistošajiem noteikumiem, dati pēc pierasījuma var tikt uzrādīti valsts
iestāžu pārstāvjiem, kā arī, lai nodrošinātu Dalībnieka drošību un/vai kampaņas godīgu norisi. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka saskaņā ar tiesiskajām prasībām, Pārzinis publicēs laimētāju vārdus un uzvārdus, un šī
informācija būs publiski pieejama.
Turklāt, Pārzinis jūsu personas datus var nosūtīt pakalpojumu sniedzējiem, kuri var būt saistīti ar
saņēmējiem, kuri savukārt ir saistīti ar loteriju organizēšanu un balvām, piemēram, Pārziņa grupas
uzņēmumiem, tūrisma aģentūrām, datu uzglabāšanas un komunikācijas pakalpojumu sniedzējiem.
5. Lai piedalītos Pārziņa organizētā loterijā, Dalībniekam ir jāiesniedz personas dati. Ja netiek iesniegti
loterijas noteikumos norādītie personas dati, Pārzinim nav tiesību reģistrēt Dalībnieku, un Dalībnieks
loterijā piedalīties nedrīkst. „Preču un pakalpojumu loteriju likumā” ir noteikts, ka loterijas
organizatoram izlozes brīdī un laimesta saņemšanas gadījumā ir jāspēj identificēt laimētājs, kā arī ir
jāpublicē laimētāja vārds un uzvārds, tāpēc Pārzinis reģistrē:
5.1. personas vārdu, uzvārdu un vismaz vienu kontaktinformācijas norādi, lai laimesta iegūšanas
gadījumā varētu identificēt personu;
5.2. loterijas preces pirkuma apliecinājumu, lai varētu nodrošināt godīgu loterijas norises procesu,
pārbaudīt pirkuma autentiskumu un loterijas reģistrācijas derīgumu, kā arī izsniegt laimesta
saņēmējam laimestu. Gadījumā, ja Pārzinis nesaņem apliecinājumu tam, ka loterijas preces

pirkums ir veikts saskaņā ar oficiāli apstiprinātajiem noteikumiem, saskaņā ar piemērojamajiem
tiesību aktiem Pārzinim ir aizliegts izsniegt loterijā iegūto laimestu.
6. Sazinoties ar Pārzini, katram Dalībniekam ir šādas tiesības:
6.1. saņemt informāciju par to vai viņa/viņas dati ir reģistrēti, kā arī uzzināt, kādi dati ir reģistrēti;
6.2. koriģēt savus datus;
6.3. ierobežot savu personas datu apstrādi;
6.4. pārnest datus (tiesības saņemt savu personas datu kopiju, ko Pārzinis sniedz stukturētā un
elektroniski lasāmā formātā, kā arī pieprasīt šo personas datu nosūtīšanu citam pārzinim), ja
personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Dalībnieka piekrišanu un tiek veikta automātiski;
6.5. jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, ja personas datu apstrāde notiek saskaņā ar
Dalībnieka piekrišanu. Datu apstrādes piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumisko
pamatu par datu apstrādi, kas veikta pirms tiesību atsaukšanas;
6.6. iebilst pret šajā paziņojumā norādīto personas datu apstrādi;
6.7. pieprasīt datu dzēšanu saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk - VDAR) 17.
pantu, piemēram, ja personas datu apstrāde nav nepieciešama iepriekš minētajiem personas datu
apstrādes nolūkiem vai saskaņā ar VDAR nav likumiska pamatojuma šādai apstrādei (piemēram,
tiesiskās prasības), ja nepastāv VDAR noteiktie ierobežojumi datu dzēšanai;
6.8. iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē (Latvijā — Datu valsts inspekcija), ja Dalībnieks
uzskata, ka viņa dati ir apstrādāti pretlikumīgi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Pārzinis visus strīdus vēlas
atrisināt mierīgu pārrunu ceļā, tāpēc sākumā Dalībnieks var rakstīt Pārzinim.
7. Pārzinis nav atbildīgs par:
7.1. sekām, kas radušās, iesniedzot nepatiesus datus, vai citām neprecizitātēm, kas radušās Dalībnieka
vainas dēļ;
7.2. nepilnīgām reģistrācijām, kas radušās tehniskā aprīkojuma, no kura tiek veikta reģistrācija,
bojājuma vai interneta traucējumu dēļ.
8. Lai iegūtu vairāk informācijas, Dalībnieki var sazināties ar Pārzini, rakstot uz e-pastu: data@somese.lv
vai sūtot vēstuli uz adresi: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija. Lai veiktu kādu no 6. punktā
uzskaitītajām darbībām, Dalībniekam ir jāiesniedz oficiāls pieteikums Pārziņa datu aizsardzības
speciālistam vienā no šādiem veidiem:
8.1. ierakstītā vēstulē nosūtot uz Pārziņa biroju parakstītu iesniegumu. Iesniegumā ir jāiekļauj skaidri
izteikta prasība par vēlamajām darbībām (piemēram, Dalībnieka datu dzēšanu), norādot savu
vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī kontaktinformāciju, kas sniegta loterijas reģistrācijas
veidlapā. Visi norādītie dati tiks izmantoti, lai identificētu Dalībnieku un atrastu viņa/viņas
reģistrācijas, kas atbilst norādītajiem datiem;
8.2. e-pastā, iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu un nosūtot to uz data@somese.lv.
Iesniegumā ir jāiekļauj skaidri izteikta prasība par vēlamajām darbībām (piemēram, Dalībnieka
datu dzēšanu), norādot savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī kontaktinformāciju, kas
sniegta loterijas reģistrācijas veidlapā. Visi norādītie dati tiks izmantoti, lai identificētu
Dalībnieku un atrastu viņa/viņas reģistrācijas, kas atbilst norādītajiem datiem;
8.3. personīgi ierodoties Pārziņa birojā un iesniedzot parakstītu iesniegumu pēc tam, kad ir
apstiprināta Dalībnieka identitāte. Iesniegumā ir jāiekļauj skaidri izteikta prasība par vēlamajām

darbībām (piemēram, Dalībnieka datu dzēšanu), norādot savu vārdu, uzvārdu un tālruņa
numuru, kā arī kontaktinformāciju, kas sniegta loterijas reģistrācijas veidlapā. Visi norādītie dati
tiks izmantoti, lai identificētu Dalībnieku un atrastu viņa/viņas reģistrācijas, kas atbilst
norādītajiem datiem.

