
BIEDRĪBAS 

LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA 

PRIVĀTUMA POLITIKA 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Šī privātuma politika sniedz fiziskajai personai informāciju par Biedrības "Latvijas Taekvondo 
Federācija" (turpmāk - LTKF) personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu aizsardzību un citām 
darbībām ar datiem, kas tiek veiktas personas datu apstrādes laikā. 

1.2. LTKF rūpējas par privātuma un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas 
datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes regulu (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, turpmāk – 
Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem. 

2. Personas datu apstrādes pārzinis 

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Biedrība "Latvijas Taekvondo Federācija", reģistrācijas 
numurs 40008021918, juridiskā adrese Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039 (iepriekš un turpmāk – 
LTKF).  
2.2. LTKF kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: tālrunis +371 
29557526; e-pasta adrese lat.tkd.fed@gmail.com. 

3. LTKF apstrādātie dati 

3.1. LTKF apstrādā šo personu datus: 

1) sportistu, 

2) treneru, 

3) tiesnešu un instruktoru, 

4) sportistu likumīgu pārstāvju, u.c. 

3.2. LTKF apstrādātie personas dati ietver šādu informāciju par personām: 

1) identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, pases dati, fotogrāfija); 

2) kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.);  

3) profesionālos datus (informācija par sportista kvalifikāciju u.c.); 

5) citus datus (sporta pasākumos veikto videoierakstu datus). 

4. Personas datu apstrādes nolūki: 

1) sportistu un treneru identificēšana; 

2) taekvondo sacensību un pasākumu organizēšana un pārraudzīšana; 

3) sportistu reģistrācija LTKF, TKD pases un ID kartes noformēšana; 

3) sportistu atestācija un reitingu sastādīšana; 

4) taekvondo speciālistu (treneru, tiesnešu, inspektoru) apmācību organizēšana un licencēšana, 
kvalifikācijas paaugstināšana; 

5) LTKF izlases komandu veidošana 

6) pieteikumu, sūdzību, iebildumu izskatīšana un apstrāde; 
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7) maksājumu un norēķinu administrēšana; 

8) taekvondo interešu pārstāvēšana un aizsargāšana attiecībās ar publiskām personām, tajā skaitā 
Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām, Latvijas Nacionālo sporta padomi, 
Latvijas Sporta federāciju padomi, Latvijas Olimpisko komiteju, attiecīgo institūciju saistību 
pārņēmējiem, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām. 

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 

LTKF apstrādā personas datus, balstoties uz šiem tiesiskajiem pamatiem: 

1) apstrāde ir vajadzīga, īstenojot LTKF likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Sporta likuma 
10.panta ceturtā daļa):  
• vadīt un koordinēt taekvondo jomu Latvijā;  
• pārstāvēt Latviju starptautiskās sporta organizācijās; 

2) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumus, ko LTKF veic sabiedrības interesēs, t.sk.:  
• sekmēt taekvondo attīstību;  
• popularizēt taekvondo kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;  
• popularizēt taekvondo norises Latvijā; 

• pārbaudīt sportista un trenera identitāti pirms to atestācijas veikšanas, ID kartes izsniegšanas 
u.tml.;  

• administrēt maksājumus; 

3) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz LTKF attiecināmus juridiskus pienākumus, t.sk.:  
• kontrolēt sporta speciālistu un to kandidātu atbilstību sertifikācijas noteikumiem, citiem 
normatīviem tiesību aktiem un LTKF prasībām (Ministru kabineta 26.01.2010. noteikumi Nr.77 
“Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām 
prasībām”; Izglītības likuma 50.panta 1.punkts; Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektā 
daļa); 

4) apstrāde ir vajadzīga LTKF leģitīmo interešu ievērošanai:  
• LTKF atpazīstamības veicināšanai; 

5) persona ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei. 

6. Personas datu iegūšanas avoti 

LTKF iegūst personas datus no šādiem avotiem: 

1) no pašiem datu subjektiem; 

2) no taekvondo sporta klubiem (to oficiālajām personām); 

3) no publiski pieejamiem avotiem;  
u.c. 

7. Personas datu glabāšanas ilgums 

7.1. LTKF glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem pamatiem:  

1) kamēr LTKF pastāv juridisks pienākums datus glabāt;  

2) kamēr normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā LTKF vai datu subjekts var realizēt savas 
leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);  

3) kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu 
apstrādes likumīgs pamats, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc piekrišanas došanas (ja vien tā nav 
atkal atjaunota). 
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7.2. Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti (izņemot 7.3.punktā 
minētos datus). 

7.3. LTKF sabiedrības interesēs, statistikas un vēstures pētniecības nolūkos rūpējas par taekvondo 
notikumu arhivēšanu, un šī nolūka īstenošanai turpina apstrādā šos personas datus bez termiņa 
ierobežojuma:  
1) sportistu, treneru un tiesnešu identifikācijas datus un informāciju par šo personu sporta gaitām; 

7.4. Sacensībās veiktus ciņu video ierakstus LTKF glabā ne ilgāk kā 30 dienas no ieraksta veikšanas 
brīža, izņemot ja video ieraksti ir nepieciešami minētājā laikā saņemtās sūdzības izskatīšanai, šajā 
gadījumā ieraksti tiek dzēsti pēc strīdu izbeigšanas. 

8. Personas datu saņēmēji 

8.1. LTKF nodod personas datus šīm datu saņēmēju kategorijām: 

1) Latvijas Sporta federāciju padome, Latvijas Olimpiskā komiteja, Izglītības un zinātnes ministrija; 

2) pašvaldības; 

3) juridiskie konsultanti; 

4) citas personas, kuras ir saistītas ar LTKF darbības nodrošināšanu (grāmatvedi, juristi, revidenti 
u.tml.); 

5) valsts iestādes pēc to pamatota pieprasījuma, normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un 
apjomā. 

8.2. LTKF nodod personas datus normatīvajos tiesību aktos noteiktos gadījumos tās likumīgo 
interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās. 

8.3. LTKF veic personas datu nodošanu trešām personām saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem 
tiesību aktiem. LTKF, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. 
Datu nodošana tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības. 

9. Personas datu apstrādes drošība 

9.1. LTKF apstrādā personu datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LTKF saprātīgi 
pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.  

9.2. LTKF nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai 
aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, 
izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, LTKF izmantojam atbilstošas tehniskās un 
organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus un fiziskās drošības pasākumus. 

9.3. LTKF attiecībā uz datu subjektiem neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu. 

10. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt 

10.1. Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā 
dota, t.i., rakstiski, un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto 
piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.  

10.2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas 
piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, 
pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. 

11. Piekļuve personas datiem un citas datu subjektu tiesības 

11.1. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu 
apstrādi. 
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11.2. Personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to 
papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, tiesības iebilst pret personas datu 
apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (ja tam ir tiesisks pamats un tas ir tehniski iespējams). 
Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no LTKF pienākumiem, kas tai ir 
uzlikti ar normatīvajiem tiesību aktiem. 

11.3. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu kādā no šiem veidiem:  

1) rakstveida formā klātienē LTKF birojā Raunas iela 44 k-1, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu; 

2) elektroniskā pasta veidā, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

11.4. Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LTKF pārliecinās par personas 
identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem. LTKF atbildi 
personai nosūta rakstiski pa pastu uz viņa norādīto adresi vai elektroniski uz personas norādīto e-
pastu, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

11.5. LTKF nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem 
tiesību aktiem un personas pamatotu iebildumu gadījumā veic darbības konstatētu trūkumu 
novēršanai. Personai ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
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