LŪGUMS
iepazīties ar personas datiem, kurus apstrādā SIA “Pigu Latvia”
I. Personas, kura iesniedz lūgumu, identifikācijas dati:
(Dati nav obligāti un netiek vākti, lai identificētu Jūs SIA “Pigu Latvia” sistēmā)
Vārds
Uzvārds
E-pasta adrese
Tālruņa Nr.
Lietotāja ID Nr.
Pieslēgšanās vārds manam www.220.lv
kontam
Adrese
II. Kam tiek iesniegts Lūgums:
SIA “Pigu Latvia”
Ģertrūdes iela 94A, Rīga, Latvija, LV-1009
Kontakti informācijai, kas saistīta ar šā
lūguma izpildīšanu:
III. Lūguma iesniegšanas veids:
ar elektronisko sakaru līdzekļiem / pa pastu / piegādājot personīgi
(atbilstošo pasvītrot)
IV. Lūguma iesniegšanas datums
V. Lūgums:
Lūdzu ļaut man iepazīties ar maniem personas datiem, kurus apstrādā
SIA “Pigu Latvia”:
□ Kādi mani personas dati tiek apstrādāti;
□ Kādam mērķim tiek apstrādāti mani personas dati;
□ Cik ilgi tiek glabāti mani personas dati;
□ Datu apstrādātāju, kuriem tiks sniegti mani personas dati, kategorijas;
□ Cita informācija (Ja vēlaties iepazīties ar konkrētām personas datu kategorijām, kuras apstrādā SIA “Pigu Latvia”,
vai konkrētiem mērķiem apstrādājamiem personas datiem, lūdzam norādīt tādu personas datu kategorijas vai
mērķus, un citu informāciju, ar kuru vēlaties iepazīties):
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI. Atbildi uz lūgumu vēlos saņemt:

Pa e-pastu:
Pa pastu, uz adresi
VIII. Lūguma izskatīšanas nosacījumi: Vadoties pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.
gada 27. aprīlis) 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), informāciju, kuru lūdzat, vai informāciju par to,
kādas darbības tika veiktas, saņemot Jūsu lūgumu, Jums tiks sniegta viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas SIA
“Pigu Latvia” dienas. Šis termiņš var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā lūguma sarežģītību un
skaitu. Jebkurā gadījumā par termiņa pagarināšanu un tāda pagarinājuma iemeslu Jums tiks paziņots ar atsevišķu
paziņojumu.
Vairāk informācijas par personas datu apstrādi SIA “Pigu Latvia” varat atrast uzņēmuma privātuma politikā Šeit.
Parakstot šo lūgumu, apliecinu, apstiprinu un garantēju, ka manis sniegtie dati ir pareizi un man ir zināms, ka
esmu atbildīgs par sniegto personas datu pareizību.
Parakstot šo lūgumu, apstiprinu, ka man ir zināms, ka par nepamatotiem, neproporcionāliem un atkārtotiem
lūgumiem SIA “Pigu Latvia” ir tiesības: (1) Ņemt pamatotu maksu, kas saistīta ar lūguma izskatīšanu; (2) Atteikties
veikt lūgumā norādītās darbības.
VII. Lūgumu iesniegušās personas vārds, uzvārds un
paraksts

