
Pielikums Nr.1   
pie Piedzīvojumu parka Kaķa takas lietošanas līguma 

 

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 
Reģ. Nr.: LV40003245964 
Adrese: Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601 
 
VĀRDS__________________________________ UZVĀRDS ______________________________________  

DZĪVESVIETAS ADRESE: ___________________________________________________________________  

_____________________________________________ PASTA INDEKSS  ___________________________  

TEL./FAKSS ________________________________________MOB.TEL. ____________________________ 

E-PASTS ____________________________________________,turpmāk saukts „LIETOTĀJS”.  

Lietotājs Piedzīvojumu parkā  atradīsies kopā un ir atbildīgs saskaņā ar Līguma noteikumiem par šādām pavadāmām personām: 
1.tabula 

Nr. 
 

Vārds Uzvārds Adrese Vecums 
(pilni gadi) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
 
Lietotājam kopā ar pavadāmām personām ir atļauts izmantot  šādas atrakcijas, šādā laika posmā un par šādu samaksu:  
                               2.tabula 

Datums Atrakcija Izmantošanas 
ilgums (no – līdz) 

Maksa par 
personu 

Maksa kopā 

     
 
LIETOTĀJS: 
Ar savu parakstu apliecinu ka: 

 visa Līgumā sniegtā informācija atbilst patiesībai;  
 esmu iepazinies un pavadāmās personas ir iepazinušās ar Trases lietošanas noteikumiem, tiem piekrītam un apņemamies tos ievērot; 
 esmu iepazinies ar Piedzīvojuma parka lietošanas līguma noteikumiem, tiem piekrītu un apņemots ievērot; 

 es un pavadāmās personas esam saņēmuši visu Piedzīvojumu parka lietošanai nepieciešamo ekipējumu un esam apmācīti ar to pareizi 
rīkoties. 

 
PERSONAS DATU APSTRĀDE 
Lietotājs tiek informēts, ka Līguma izpildei Īpašniekam nepieciešams apstrādāt personas datus. Personas dati tiek apstrādāti lai saglabātu 
pierādījumus, kādu inventāru un uz kādiem noteikumiem Lietotājs  pieņēmis no Īpašnieka, vai Lietotājs informēts par Trases lietošanas 
noteikumiem. Personas dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu kontroli par Īpašnieka mantas izmantošanu un noskaidrotu incidentu apstākļus. Personas 
dati var tikt nodoti pakalpojumu kvalitāti kontrolējošām institūcijām, kā arī tiesai vai tiesību aizsardzības iestādēm, ja tas būs nepieciešams, 
noskaidrot pakalpojuma sniegšanas laikā notikuša incidenta apstākļus. Personas dati tiks saglabāti 12 mēnešus pēc pakalpojuma sniegšanas. 
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas parlamenta un Padomes regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkti, 
jo apstrāde ir vajadzīga Līguma izpildei un pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (jo nepieciešams konkrēto 
datu subjektu informēt par pakalpojuma lietošanas noteikumiem un saglabāt pierādījumus par to, ka datu subjekts apņēmies lietošanas noteikumus 
ievērot), kā arī apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Īpašnieku attiecināmu juridisku pienākumu (nodrošināt, ka tiek saglabāti pierādījumi par 
iespējama incidenti apstākļiem). 
Datu pārzinis: Olimpiskais centrs “Ventspils”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV – 3601, e-pasts: olimps@ventspils.lv.   
Ar šo Līgumu Lietotājs un persona, uz kuru attiecas šis Līgums, dod piekrišanu Īpašniekam vai tā pilnvarotai trešajai personai veikt savu personas 
datu apstrādi fotogrāfijas, video un citu skaņu un vizuālās informācijas ierakstu veidā. Šāda datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Trasē kārtību. 
Īpašnieks un tā pilnvarota trešā persona fizisko personu datus apstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 Īpašnieka apsaimniekotajās sporta un atpūtas bāzēs informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, 
mārketingam un intervijām, var tikt veikta fotografēšana, video vai audiovizuāla fiksācija. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Ventspils pilsētas 
pašvaldības portālā un Olimpiskā centra “Ventspils” mājas lapās, drukātajos izdevumos, kā arī pašvaldības un Olimpiskā centra “Ventspils” kontos 
sociālajā tīklā Facebook.com, Twitter.com, Draugiem.lv un Instagram.com. 
Lietotājam ir tiesības pieprasīt neizmantot vai dzēst, ja tas ir tehniski iespējams, minēto fiksāciju ar Jūsu personas datiem. Datu pārzinis: Olimpiskais 
centrs “Ventspils”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV – 3601, e-pasts: olimps@ventspils.lv 

 

 

 

 
Īpašnieka pilnvarotais pārstāvis                                  Lietotājs 

                                                paraksts, paraksta atšifrējums                  paraksts, paraksta atšifrējums 

mailto:olimps@ventspils.lv

