
IESNIEGUMS LOJALITĀTES KARTES SAŅEMŠANAI VAI DATU ATJAUNOŠANAI

Mani interesē papildus informācija par sekojošiem jautājumiem:

cukura diabēts      psoriāze      sirds un asinsvadu saslimšanas      urīnceļu saslimšanas       

aknu un aizkuņģa dziedzera saslimšanas      kaulu un locītavu sistēmas slimības       

acu redze      grūtniecību un sieviešu slimības      nervu slimības      alerģija      sāpes       

Valsts kompensējamie produkti      zīdaiņa veselību      pirmsskolas vecuma bērna veselību       

pusaudža veselību  

Apliecinu, ka manis norādītie dati ir patiesi, un piekrītu savu datu apstrādei lojalitātes programmas mērķiem un 
nolūkiem un esmu iepazinies/-usies ar Latvijas aptiekas lojalitātes programmas noteikumiem.

_____________________________ (paraksts)

Vēlos saņemt informāciju par īpašajiem Latvijas aptiekas lojalitātes programmas piedāvājumiem uz 
norādīto e-pastu   ____ (vēlos) ____ (nevēlos)
mobilo telefonu SMS veidā  ____   ____
pa pastu uz norādīto adresi  ____  ____

_____________________________ (paraksts)

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu  
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu 
datu apstrādes likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka personas datu apstrādes kārtību. Personas 
datu apstrādes Pārzinis ir SIA Latvijas aptieka, Rūpnīcu iela 5, Olaine, Latvija; kontaktinformācija: eaptieka@eaptieka.lv.  
Datu apstrādes mērķis ir personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību nodrošināšana lojalitātes programmas dalībniekiem 
Latvijas aptieka tīklā; Klienta personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klienta piekrišana noteiktu datu kategoriju 
apstrādei un līgumiskās attiecības, kas tiek nodibinātas ar iesnieguma parakstīšanu no Klienta puses un kartes izsniegšanu 
Klientam no Latvijas aptieka puses un Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt lojalitātes programmas atbilstošu funkcio nēšanu 
un pakalpojuma sniegšanu kartes īpašniekam. Personas dati tiks glabāti visā kartes derīguma termiņa laikā un vienu gadu  
pēc kartes derīguma termiņa beigām, ja karte netiks atjaunota vai pagarināts tās derīguma termiņš, ar nolūku, nodrošināt 
Klienta priekšrocības, ja klients vēlas atjaunot savu statusu lojalitātes programmas ietvaros. Klientam ir tiesības pieprasīt 
Pārzinim informāciju par saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, iebilst pret apstrādi kā arī tiesības uz datu pārnesamību, 
jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu; iesniegt sūdzību uzraudzības personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā.

Kartes Nr.:
Vārds

Uzvārds

Dzimšanas dienas datums   , mēnesis   , gads     *
* Nepieciešams aizpildīt programmas dalībnieka identificēšanai kartes nozaudēšanas gadījumā

Adrese:
Novads  _________________________  Pilsēta  _______________________  Indekss  LV- _____________

Iela  _________________________   Mājas numurs  __________________   Dzīvokļa numurs __________

Tālrunis  _________________________________  Mobilais tālrunis  _____________________________

E-pasts   _____________________________________________________________________________


