
Paziņojums par fizisku personu datu apstrādi LPF pārskata – vēlēšanu sesijas ietvaros  

Biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” (LPF) pārskata – vēlēšanu sesija (Sesija) tiek sasaukta reizi četros 
gados LPF Prezidenta un četru (4) LPF Valdes locekļu ievēlēšanai.  

Sesijas sagatavošanas posmā LPF saņem datus par tās biedru izvirzītajiem kandidātiem un pilnvarotajiem 
pārstāvjiem, veic šādu kandidātu pieteikumu apstrādi un informācijas publiskošanu.  

Sesijas sagatavošanas, norises un pēc pasākuma laikā sabiedrības informēšanai par pasākuma plānoto 
norisi var tikt izmantoti dažādi mediji.  

LPF pārskata – vēlēšanu sesijas var tikt filmētas un fotografētas. Iegūtie videoieraksti un fotogrāfijas tālāk 
tiek izmantoti sesijas atspoguļošanai medijos un sociālo tīklu platformās, kā arī LPF un tās sadarbības 
partneru gatavotajos promocijas materiālos. Sesijas sagatavošanas, norises un pēc pasākuma periodā LPF 
apstrādā sekojošus fizisko personu datus attiecīgu mērķu sasniegšanai: 

 Dati Mērķis 
1 Pārstāvja un kandidāta vārds, uzvārds Kandidātu pieteikumu apstrāde; kandidātu, 

pilnvaroto pārstāvju un ievēlēto LPF amatpersonu 
identifikācija un reģistru nodrošināšana; sabiedrības 
informēšana. 

2 Pārstāvja un kandidāta personas kods un 
dzimšanas datums 

Kandidātu pieteikumu apstrāde; kandidātu, ievēlēto 
LPF amatpersonu identifikācija un reģistru 
nodrošināšana. 

3 Kandidāta dzīvesvietas adrese, tālruņa 
numurs un e-pasta adrese 

Saziņas iespējas nodrošināšana kā ar kandidātiem, tā 
ievēlētajām LPF amatpersonām, to reģistru 
nodrošināšana. 

4 Kandidātu fotoportrets Kandidātu pieteikumu apstrāde, sabiedrības 
informēšana. 

5 Kandidāta dzīves gājuma apraksts (CV) Kandidātu pieteikumu apstrāde, sabiedrības 
informēšana; CV tiks publiskots pilnā apjomā, ar 
visiem kandidāta norādītajiem datiem. 

6 Kandidāta darbības programma Kandidātu pieteikumu apstrāde, sabiedrības 
informēšana; darbības programma tiks publiskota 
pilnā apjomā, ar visiem kandidāta norādītajiem 
datiem. 

7 Pasākuma norises videoieraksti un 
fotogrāfijas 

LPF popularizēšana, sabiedrības informēšana, LPF 
un tās sadarbības partneru promocijas materiālu 
veidošana, LPF pārskata – vēlēšanu sesijas 
dokumentēšana. 

 

Augstākminētie fizisku personu dati tiek iegūti saņemot kandidātu pieteikumus un tiem pievienotos 
materiālus pirms pasākuma, kā arī veicot pasākuma video un foto fiksāciju. Iegūtie dati tiek izmantoti tikai 
augstākminēto mērķu sasniegšanai. Dati, kas netiek tālāk izmantoti LPF biedru, LPF amatpersonu un 
personālsastāva identificēšanai un reģistru nodrošināšanai, kā arī saziņas nodrošināšanai ar tiem, LPF 
pārskata – vēlēšanu sesijas dokumentēšanai, promocijas materiālu veidošanai un LPF popularizēšanai, tiek 
dzēsti. Sagatavotie promocijas materiāli – foto, video un dokumentālie, var tikt publicēti medijos un sociālo 
tīklu platformās. 

Augstākminētie fizisku personu dati tiek apstrādāti LPF saistošos ārējos normatīvajos aktos, tai skaitā un 
jo īpaši Sporta likumā un Biedrību un nodibinājumu likumā, noteiktu pienākumu izpildei.  

Datu pārzinis – Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”, Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048 Saziņai personas datu 
apstrādes jautājumos lūdzam izmantot e-pasta adresi: info@swimming.lv 


