Latvijas Optimist klases asociācija,
vienotais reģistrācijas Nr. 40008261310,
Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050

Valdei
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Pārstāvētais klubs/ sporta
skola
E-pasts, tālrunis
IESNIEGUMS

Lūdzu, uzņemt manu bērnu par Jaunbiedru Latvijas Optimist klases asociācijā (LOKA).
Apņemos ievērot LOKA Statūtus un pildīt LOKA lēmumus.
Lūdzu, atzīmējiet ar ☒ tikai vienu variantu:
☐
PIEKRĪTU, ka norādīto epastu un/vai tālruni LOKA var iekļaut iekšējā saziņas līdzekļu
sarakstā, un tie tiek izmantoti periodiskai LOKA paziņojumu nosūtīšanai par vispārīgām aktualitātēm
vai tiešā saistībā ar mana bērna sportiskajām aktivitātēm burāšanas jomā.
☐
NEPIEKRĪTU, ka norādīto epastu un/vai tālruni LOKA var iekļaut iekšējā saziņas līdzekļu
sarakstā, un tie tiek izmantoti periodiskai LOKA paziņojumu nosūtīšanai par vispārīgām aktualitātēm
vai tiešā saistībā ar mana bērna sportiskajām aktivitātēm burāšanas jomā.

Pielikumā: Piekrišana bērna personas datu apstrādei, 1 lapa

_______________ Vārds Uzvārds: ________________________
/paraksts/

/paraksta atšifrējums/

LOKA valdes lēmums:
201__. gada ______________

Apstiprināts 13.12.2018 LOKA valdes sēdē
PIEKRIŠANA
bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu,
vārda un uzvārda norādīšanu
Pārzinis personas datu apstrādei un datu Apstrādātājs ir Latvijas Optimist klases asociācija (turpmāk tekstā
– LOKA), reģistrācijas nr: 40008261310, adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV- 1050, kontaktpersonas e-pasts
info@optimist.lv.
LOKA veic jaunbiedru reģistrāciju, sacensību rezultātu uzskaiti, sporta pasākumu fotografēšanu, filmēšanu,
bērna vārda un uzvārda minēšanu LOKA tīmekļa vietnē (www.optimist.lv), t.sk. sociālajos tīklos, saistībā ar
dažādām burāšanas sporta aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti bērni, lai veidotu un atspoguļotu
Optimist klases burāšanas sporta dzīvi un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā. Bērna vārds, uzvārds
tiek norādīts, lai fiksētu sportiskos rezultātus un atzīmētu sasniegumus burāšanas sporta jomā.
Fotogrāfijas, bērna videoattēls vai vārds un uzvārds var tikt publicēts LOKA tīmekļa vietnē, t.sk. sociālajos
tīklos, drukātajos izdevumos, pašvaldību un citos medijos vai līdzīgos ar burāšanas sportu saistītos resursos. Ja
Jūs vai Jūsu bērns vēlēsies viņa fotogrāfiju dzēšanu no LOKA tīmekļa vietnes, drukātā izdevuma (līdz brīdim,
kad tas ir nodrukāts) utt., Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar Pārzini – epasts
iesniegumi@optimist.lv.
Personas datu saņēmēji ir LOKA, attiecīgā organizācija, kurai ir saistība ar konkrēto pasākumu, kur
fotografē un/vai filmē, kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur ar Jūsu atļauju ir izvietotas
fotogrāfijas un videoattēli. Jūsu bērna personas datus LOKA glabās līdz brīdim, kad Jūs lūgsiet dzēst sava bērna
foto un video attēlu, vai iebildīsiet sava bērna foto attēla un video attēla publiskošanai.
Jums ir tiesības:
• piekļūt Jūsu bērna personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu bērna personas
datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
• iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā
Lūdzu, atzīmējiet ar ☒tikai vienu variantu:
☐l. Jūs piekrītat, ka Jūsu bērna vārds, uzvārds, fotogrāfija vai videoattēls tiek iegūts un izmantots visiem
iepriekš minētajiem mērķiem kā daļa no Optimist klases burāšanas sporta aktivitātēm un pasākumiem un ietver
Jūsu bērna vārda, uzvārda, fotogrāfijas vai videoattēla izvietošanu iepriekš minētajos resursos;
☐2. Jūs piekrītat, ka Jūsu bērna vārds, uzvārds, fotogrāfija vai videoattēls tiek iegūts un izmantots visiem
iepriekš minētajiem mērķiem kā daļa no Optimist klases burāšanas sporta aktivitātēm un pasākumiem, bet
nepiekrītat, ka Jūsu bērna vārdu, uzvārdu, fotogrāfiju vai videoattēlu izvieto iepriekš minētajos resursos;
☐3. Jūs nepiekrītat, ka Jūsu bērna vārds, uzvārds, fotogrāfija vai videoattēls tiek iegūts un izmantots visiem
iepriekš minētajiem mērķiem kā daļa no Optimist klases burāšanas sporta aktivitātēm un pasākumiem.
Bērna vārds, uzvārds
Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt
piekrišanu personas datu apstrādei:
(Paraksts)

Datums: _____.______.201__

(likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)

