
Paziņojums par fizisku personu datu apstrādi izaicinājuma “Mēs esam #sportiņā” 
ietvaros 
 
 
Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) organizē izaicinājumu “Mēs esam #sportiņā” 
Olimpiskā mēneša ietvaros. Izaicinājumā “Mēs esam #sportiņā” var piedalīties jebkura fiziska 
persona, kura atrodas Latvijas Republikas teritorijā. Minimālais dalībnieka/-ces vecums ir 13 
(trīspadsmit) gadi. 
 
Izaicinājums “Mēs esam #sportiņā” ir radīts ar mērķi noiet 11 179 kilometrus, kas ir kopējais 
attālums no LOK galvenā biroja Rīgā līdz Tokija 2020 Olimpiskajam ciematam Japānā, kur 
23.jūlijā sāksies 32.Vasaras Olimpiskās spēles.  
 
Izaicinājuma “Mēs esam #sportiņā” ietvaros tiks noteikti galvenās balvas un uzmundrinājuma 
balvas ieguvēji.  
 
Izaicinājuma “Mēs esam #sportiņā” sagatavošanas, norises un pēc pasākuma laikā sabiedrības 
informēšanai par izaicinājuma plānoto norisi tiek izmantoti dažādi mediji. 
 
Izaicinājuma “Mēs esam #sportiņā” uzvarētāju noteikšanai tiek apstrādāti, uzglabāti un 
izmantoti personu dati, kuri var tikt publicēti dažādos medijos.  
 
Izaicinājums “Mēs esam #sportiņā” var tikt filmēts un fotografēts. Iegūtie videoieraksti un 
fotogrāfijas var tikt izmantoti “Mēs esam #sportiņā” atspoguļošanai medijos un sociālo tīklu 
platformās, kā arī LOK un tās sadarbības partneru gatavotajos promocijas materiālos.  
 
Izaicinājuma “Mēs esam #sportiņā” sagatavošanas, norises un pēc izaicinājuma periodā LOK 
apstrādā sekojošus fizisko personu datus attiecīgu mērķu sasniegšanai: 
 
 Dati Mērķis 
1. Izaicinājuma dalībnieka vārds un 

uzvārds 
 

Dalības nodrošināšana un dalībnieka identificēšana, 
reģistrācijas nodrošināšana, uzvarētāju apbalvošana 

2. Izaicinājuma dalībnieka dzimšanas 
gads  

Atbilstības noteikšana izaicinājuma ietvaros, 
apbalvošana, izaicinājuma informācijas un statistikas 
datu apkopošana 

3. Izaicinājuma dalībnieka e-pasta 
adrese 

Reģistrācijas nodrošināšana, saziņas informācijas 
nodrošināšana, “Mēs esam #sportiņā” popularizēšana 

4. Izaicinājuma videoieraksti un 
fotogrāfijas 

Izaicinājuma popularizēšana, sabiedrības informēšana 
par izaicinājuma norisi, LOK un tās sadarbības partneru 
promocijas materiālu veidošana 

 
Augstākminētie fizisko personu dati tiek iegūti pēc izaicinājuma “Mēs esam #sportiņā” 
dalībnieku reģistrācijas platformā distantrace.com, veicot izaicinājuma video un foto 
fiksāciju, organizējot laureātu apbalvošanu. Iegūtie dati tiek izmantoti tikai augstākminēto 
mērķu sasniegšanai. Dati, kas netiek tālāk izmantoti izaicinājuma realizācijai, promocijas 
materiālu vai “Mēs esam #sportiņā” popularizēšanai, tiek nekavējoties dzēsti. Sagatavotie 
promocijas materiāli – foto, video un dokumentālie, var tikt publicēti medijos un sociālo tīklu 
platformās. 
 
Augstākminētie fizisku personu dati tiek apstrādāti LOK saistošos ārējos normatīvajos aktos, 
tai skaitā un jo īpaši Sporta likumā, noteiktu pienākumu izpildei. 
 



Datu pārzinis - Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010 
Saziņai personas datu apstrādes jautājumos lūdzam izmantot e-pasta adresi: 
manidati@olimpiade.lv 
 
Ar LOK Privātuma politiku iespējams iepazīties, sekojot saitei: 
http://olimpiade.lv/lv/lok/privatuma-politika 
 


