
Konfidencialitātes politika 
 
SIA ANDREY BUKREY (turpmāk - Kompānija) veido Bukrey Fit sporta klubu klientu reģistru             
atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām. Visi reģistrācijas anketā norādītie dati tiek apkopoti            
klientu datu bāzē (turpmāk - reģistrs).  
Atkarībā no Kompānijas pakalpojumiem, kurus jūs izmantojat Kompānijas mājaslapā www.bukrey.fit          
(turpmāk - mājaslapa) Kompānija iegūst un izmanto informāciju par jums vai, kas iegūta no jums. 
 
Personīgā informācija 
Informācija, kuru jūs sniedzat Kompānijai, kad reģistrējaties mājaslapā vai slēdzat ar Kompāniju            
līgumu par pakalpojumu saņemšanu iekļauj jūsu personīgos datus. 
Personīgie dati ir informācija, kas jūs identificē, t.i., jūsu vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta vai               
pasta adrese, telefona numurs. Kompānija neievāc jūsu personīgos datus, izņemot gadījumus, kad jūs             
to pats atļaujat, veicot pasūtījumu un piesakoties saņemt jaunumus. 
Jūsu personas dati nekad un nekādā veidā netiks izmantoti ļaunprātīgi. 
Jūsu kontaktinformācija un personas dati nekad netiks izsniegti trešajām personām bez jūsu            
piekrišanas, ja vien šādu izpaušanu nepieprasa likums. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par             
personām, kas pieprasījušas jūsu datus un kādam nolūkam. 
Uz jūsu norādīto e-pasta adresi netiks sūtītas reklāmas un informatīvas ziņas, ja jūs nebūsiet pieteicies               
šādu ziņu saņemšanai. Norādītā elektroniskā pasta adrese tiks izmantota tikai saziņai ar jums un              
aktuālo ziņu sūtīšanai, kas ir saistīts ar jūsu noslēgto pakalpojumu līgumu. 
Reģistrs ir pieejams Kompānijas administrācijai, lai Kompānija varētu jūs identificēt un nodrošināt            
pakalpojumu sniegšanu. Sniegtā informācija publiski nav pieejama. 
Kompānija neglāba jūsu maksājumu kartes datus. Veicot maksājumu par Kompānijas pakalpojumiem,           
maksājums (tai skaitā, regulārais ikmēneša maksājums) tiek veikts izmantojot operatora starpniecību.           
Uz šādu maksājumu attiecas operatora personas datu konfidencialitātes noteikumi. 
 
Izvēles brīvība 
Jūs varat kontrolēt Kompānijai sniegto informāciju par sevi. Ja jūs izvēlaties nesniegt savu personīgo              
informāciju Kompānijai, lūdzu, ņemiet vērā, ka, iespējams, jums var nebūt piekļuve dažām mājaslapas             
sadaļām. Jūs varat atteikties no reklāmas un informatīvo ziņu saņemšanas, informējot Kompāniju par             
savu lēmumu rakstot uz info@bukrey.fit.  
Ja mainās jūsu personīgā informācija (tai skaitā, elektroniskā pasta vai pasta adrese, telefona numurs),              
lūdzu, informējiet Kompāniju par personīgās informācijas izmaiņām, lai Kompānija var ar jums            
sazināties nepieciešamības gadījumā. 
 
Automātiski nodotā informācija 
Atverot Kompānijas mājaslapu (www.bukrey.fit), automātiski tiek nodota informācija, kas nav          
personīga (lietotā Interneta pārlūkošanas programma, apmeklējumu skaits, vidējais mājas lapā          
pavadītais laiks, apskatītās lapas; tā nav reģistrācijas daļa). Šo informāciju izmanto, lai izvērtētu             
Kompānijas mājaslapas efektivitāti, kā arī uzlabotu mājaslapas saturu un funkcionalitāti. Šie dati            
netiek izmantoti citos nolūkos vai izpausti trešajām pusēm. 
 
Sīkdatnes 
Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek īslaicīgi saglabāti jūsu datora cietaja diskā, ļaujot Kompānijas              
portālam atpazīt jūsu datoru, kad jūs apmeklēsiet Kompanijas mājaslapu nākamajā reizē. Kompānija            

http://www.bukrey.fit/


izmanto sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par Kompānijas mājaslapas izmantošanu. 
 
Drošība 
Kompānija rūpējas, lai nodrošinātu jūsu personīgo datu aizsardzību. Jūsu dati tiek rūpīgi aizsargāti, lai              
tie netiktu pazaudēti, iznīcināti, izkropļoti/falsificēti, kā arī, lai aizsargātu datus pret manipulācijām un             
nesankcionētas pieejas vai izpaušanas. 
 
Nepilngadīgās personas 
Kompānija iesaka visiem vecākiem un aizbildņiem paskaidrot saviem nepilngadīgajiem bērniem, ka           
Internetā savi personīgie dati ir jāizvieto droši un ar atbildību. Nepilngadīgajiem nevajadzētu            
Kompānijas mājas lapā izvietot jebkādus personīgos datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas un             
līdzdalības. Kompānija nekad apzināti neievāks datus no nepilngadīgām personām, un neizmantos           
nepilngadīgo personu datus, bez vecāku rakstiskas piekrišanas, kā arī neatklās datus trešajām            
personām bez atļaujas. 
 
Saites uz citiem portāliem 
Šis paziņojums par privāto datu aizsardzību attiecas uz Kompānijas mājaslapu www.bukrey.fit.           
Portāla lapaspuses šajā mājaslapā var saturēt saites uz citiem pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem             
neattiecas šie konfidencialitātes noteikumi, bet attiecas konkrētā portālā konfidencialitātes noteikumi.          
Pārliecinieties, ka esat izlasījis katra portāla datu aizsardzības noteikumus, kas ievāc personīgi            
identificējamu informāciju. 
 
Tieši uz informāciju 
Ja Jums ir jautājumi, kas saistīti ar datu aizsardzības politiku vai jūsu personīgo datu apstrādi, lūdzu,                
sazinieties ar Kompāniju, izmantojot elektroniskā pasta adresi: info@bukrey.fit. 
 
Informēšana par izmaiņām 
Jebkādas izmaiņas Kompānijas datu aizsardzības politikā tiks pievienotas konfidencialitātes politikas          
ziņojumam. 


