
Paziņojums par datu aizsardzību 

 

1. Loterijas dalībnieku (turpmāk — Dalībnieks) personas datus loterijas organizēšanas ietvaros apstrādā 

sekojoši Pārziņi: 

1.1. “Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: KRS 0000492113, adrese: 

Wiertnicza street 126, 02-952 Warszawa, Poland, (turpmāk tekstā – Ferrero); 

1.2. SIA „SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, adrese: Brīvības iela 103-4, 

Rīga, LV-1001, Latvija, (turpmāk tekstā — Organizētājs), ar mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikt 

laimētājus, tos publicēt un izsniegt laimestus. 

 

2. Ferrero nosaka loterijas mehānismu un noteikumu saturu, nodrošina Dalībnieku iesniegto datu 

reģistrāciju loterijas ietvaros un norīko Organizētāju pārraudzīt un organizēt loteriju. Tādējādi Ferrero 

ir Datu Pārzinis Dalībnieku personas datiem, kas tiek apstrādāti ar mērķi organizēt loteriju Ferrero 

piederošo zīmolu un produktu popularizēšanai Latvijā, kā arī, lai nodrošinātu, ka Organizētājs organizē 

loteriju, balstoties uz Ferrero likumīgo interešu pārstāvēšanu, proti, Vispārējā Datu Aizsardzības Regulas 

(turpmāk tekstā – VDAR) 6.1. panta f) apakšpunktu. 

 

3. Organizētājs darbojas kā Pārzinis Dalībnieku iesniegtajiem personas datiem ar mērķi reģistrēt 

Dalībniekus un pārbaudīt Dalībnieku reģistrāciju atbilstību loterijas noteikumiem. Organizētājs apstrādā 

Dalībnieka personas datus ar sekojošiem mērķiem un juridisko pamatu: 

3.1. nepieciešamību noslēgt līgumu starp Dalībnieku un Organizētāju (Dalībniekam apstiprinot loterijas 

noteikumus) ar mērķi organizēt loteriju saskaņā ar noteikumiem (VDAR 6.1. panta b) apakšpunkts); 

3.2. Organizētāja pienākumi, kas izriet no tiesību aktos noteiktajām prasībām, tostarp „Preču un 

pakalpojumu loteriju likums” (VDAR 6.1. panta c) apakšpunkts), piemēram, lai saglabātu un 

uzglabātu Dalībnieka reģistrāciju, noteiktu laimētāju, publicētu laimētāja vārdu un uzvārdu, 

izsniegt laimestus un saglabātu dalībnieku datus grāmatvedības nolūkos; 

3.3. Organizētāja likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6.1. panta f) apakšpunktu, lai saglabātu 

pierādījumus iespējamas sūdzības gadījumā. 

Organizētājs Dalībnieku datus apstrādā kā Pārzinis, lai Ferrero vārdā realizētu 2. punktā noradītos 

mērķus.  

 

4. Ferrero un Organizētājs ar šo apstiprina, ka Dalībnieku dati tiks lietoti tikai attiecīgās loterijas ietvaros 

un apstrādāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš minētajiem nolūkiem. Lai izpildītu „Preču un 

pakalpojumu loteriju likuma” prasības, Organizētājs uzglabās visus reģistrētos datus 5 (piecus) gadus 

pēc pilna laimētāju saraksta publicēšanas, ja Dalībnieks līdz izlozei nebūs atsaucis savu datu 

izmantošanu un reģistrāciju. Visu laimētāju datus Organizētājs uzglabās 5 (piecus) gadus pēc pilna 

laimētāju saraksta publicēšanas. Saskaņā ar „Preču un pakalpojumu loteriju likuma” prasībām, 

Organizētājs nav tiesīgs dzēst laimētāju datus, tiklīdz laimētāji ir identificēti un fiksēti izlozes protokolā.  

 

5. Dalībnieka datus apstrādās Pārziņu un datu apstrādātāju 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, Organizētājs publicēs laimētāju vārdus un uzvārdus, 

un šī informācija būs publiski pieejama.  



Turklāt, Organizētājs jūsu personas datus var nosūtīt pakalpojumu sniedzējiem, kuri var būt saistīti ar 

datu saņēmējiem, kuri savukārt ir saistīti vai atbildīgi par loteriju organizēšanu un balvām, piemēram, 

Pārziņa grupas uzņēmumiem, tūrisma aģentūrām, datu uzglabāšanas un komunikācijas pakalpojumu 

sniedzējiem.  

 

6. Lai piedalītos loterijā, Dalībniekam ir jāiesniedz personas dati. Ja netiek iesniegti loterijas noteikumos 

norādītie personas dati, Dalībnieku nevar reģistrēt loterijā un Dalībnieks loterijā piedalīties nedrīkst. 

„Preču un pakalpojumu loteriju likumā” ir noteikts, ka loterijas Organizētājam izlozes brīdī un laimesta 

saņemšanas gadījumā ir jāspēj identificēt laimētājs, kā arī ir jāpublicē laimētāja vārds un uzvārds, tāpēc 

dalībai loterijā nepieciešams reģistrēt vismaz sekojošus datus:  

6.1. personas vārdu, uzvārdu un vismaz vienu kontaktinformācijas norādi, lai laimesta iegūšanas 

gadījumā varētu identificēt personu; 

6.2. 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 Organizētājs nesaņem apliecinājumu tam, ka loterijas preces 

pirkums ir veikts saskaņā ar oficiāli apstiprinātajiem loterijas noteikumiem, saskaņā ar 

piemērojamajiem tiesību aktiem Organizētājam ir aizliegts izsniegt loterijā iegūto laimestu. 

 

7. Sazinoties ar Pārzini, katram Dalībniekam ir šādas tiesības: 

7.1. saņemt informāciju par to vai viņa/viņas dati ir reģistrēti, kā arī uzzināt, kādi dati ir reģistrēti;  

7.2. koriģēt savus datus; 

7.3. ierobežot savu personas datu apstrādi; 

7.4. 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; 

7.5. iebilst pret šajā paziņojumā norādīto personas datu apstrādi; 

7.6. pieprasīt datu dzēšanu saskaņā ar 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; 

7.7. iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē (Latvijā — Datu valsts inspekcija), ja Dalībnieks 

uzskata, ka viņa dati ir apstrādāti pretlikumīgi. 

Lai izmantotu 7.1. līdz 7.7. punktos norādītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar Organizētāju vai Ferrero. Lai 

iesniegtu sūdzību, sazinieties ar attiecīgo varas iestādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Organizētājs un Ferrero visus 

strīdus vēlas atrisināt mierīgu pārrunu ceļā, tāpēc sākumā Dalībnieku aicinām sūtīt sūdzību Organizētājam 

un Ferrero. 

 

8. Lai iegūtu vairāk informācijas, Dalībnieki var sazināties ar: 

8.1. Organizētāju, rakstot uz e-pastu: dati@somese.lv vai sūtot vēstuli uz adresi: Brīvības iela 103-4, 

Rīga, LV-1001, Latvija; 

8.2. Ferrero, rakstot uz e-pastu: iod.polska@ferrero.com vai sūtot vēstuli uz adresi, kas norādīta šī 

paziņojuma 1.1. punktā. 
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9. Lai veiktu kādu no 7. punktā uzskaitītajām darbībām, Dalībniekam ir jāiesniedz oficiāls pieteikums 

attiecīgā Pārziņa datu aizsardzības speciālistam vienā no šādiem veidiem: 

9.1. 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 

anketā. Visi norādītie dati tiks izmantoti, lai identificētu Dalībnieku un atrastu viņa/viņas 

reģistrācijas, kas atbilst norādītajiem datiem; 

9.2. e-pastā, iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu un nosūtot to uz Organizētāja e-pastu: 

dati@somese.lv vai uz Ferrero e-pastu: iod.polska@ferrero.com. 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; 

9.3. personīgi ierodoties attiecīgā 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 

personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Dalībnieku un atrastu viņa/viņas reģistrācijas, kas 

atbilst norādītajiem datiem. 
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