HK Kurbads privātuma politika
Pirms pieteikuma aizpildīšanas lūdzam iepazīties ar HK Kurbads Harija Vītoliņa
nometnes sniegto personas datu apstrādes informāciju. HK Kurbads kā datu pārzinis šiem
jautājumiem velta vislielāko vērību. HK Kurbads sniegto pakalpojumu ietvaros personas
dati tiek apstrādāti tam nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no
pakalpojuma būtības, kā arī, lai nodrošinātu klientu pēcapkalpošanas un informatīvo
servisu. Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, tiek apstrādāti pamatdati, piemēram,
vārds, uzvārds, dzimšanas gads, telefona numurs, e-pasts. Datu apstrādes mērķis ir īstenot
izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un
dažādu jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu
apstrādes pamatojums ir biedrības leģitīmās intereses pakalpojumu sniegšanai. Datu
apstrādes pamats ir pieprasītais nometņu organizēšanas pakalpojums un ar to saistīto
normatīvo aktu īstenošana.
Pieteikumā pieprasīto datu apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu
nepilnīga sniegšana vai nesniegšana var kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. HK
Kurbads klientam attiecībā uz saviem datiem ir tiesības īstenot Vispārīgajā datu
aizsardzības regulā (VDAR) noteiktās tiesības.
HK Kurbads ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs sniedzat saistībā ar
piedalīšanos bērnu nometnē, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas
Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
HK Kurbads ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un
nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Informācija, kas par
apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot HK Kurbads interneta vietni, tiek apstrādāta
atbilstoši to ieguves mērķim, t.i., lai nodrošinātu klienta pieprasīto nometņu
organizēšanas pakalpojumu sniegšanu. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek
apstrādāti un uzglabāti pakalpojuma saņemšanas un klientu pēcapkalpošanas
nodrošināšanai, lai īstenotu biedrības leģitīmās intereses (saskaņā ar VDAR), kā arī
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot: apdrošināšanas kompānijas, kas
veic nometnes dalībnieku apdrošināšanu; maksājumu piedziņas uzņēmumam maksājumu
saistību neizpildes gadījumā, ja ir radušies apstākļi to iesaistīšanai; kā arī, ja šādu
pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības prasīt savu datu atjaunošanu,
informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu. Lai varētu
nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā
izvietojumu, arī par mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta
mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs,
apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas.
Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas
izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām, var
atteikties no sīkdatņu izmantošanas.

