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Informācija par Klientu 

DEPO kartes Nr.  
(turpmāk – DEPO karte)  

 

Vārds, uzvārds (turpmāk – Klients):  

Adrese rakstveida atbildes sniegšanai:  

 
PAR MANU DEPO KARTI  

VAI PERSONAS DATU LABOŠANU 
PAZIŅOJU, KA:  
vajadzīgo atzīmēt ar X un uzrakstīt aktuālo 

1.□ iepriekš man izsniegtā DEPO karte ir NOZAUDĒTA, tāpēc LŪDZU IZSNIEGT JAUNU DEPO karti  
2. □ VĒLOS LABOT šādus manus personas datus (turpmāk – Dati): 

vajadzīgo atzīmēt ar X un uzrakstīt aktuālo: 

□ vārds, uzvārds: _______________________________________________________________________ 

□ personas kods: _______________________________________________________________________ 

□ piegādes adrese:______________________________________________________________________ 

□ bankas konta Nr.: _____________________________________________________________________ 

□ tālrunis: _____________________________________________________________________________ 

□ e-pasts: _____________________________________________________________________________ 

□ citi dati (vajadzīgo uzrakstīt):_____________________________________________________________ 

3. □ VĒLOS ATTEIKTIES* no DEPO kartes.  

Atteikšanās iemesls_____________________________________________________________________ 
                                                                (pamatojumu rakstīt nav obligāti) 

 
PAR MANU PERSONAS DATU APSTRĀDI 

LŪDZU SIA “DEPO DIY”: 

4.□ nodrošināt PIEKĻUVI šādiem maniem personas datiem:___________________________________________ 

5.□ DZĒST šādus manus personas datus*:_________________________________________________________                                                                                                                                    

6.□ IEROBEŽOT šādu manu personas datu apstrādi: ________________________________________________ 

7.□ PĀRNEST (jānorāda, kur/kam jāpārnes) _______________________________________________________  

šādus manus personas datus:____________________________________________________________________  

8.□ ņemt vērā, ka es IEBILSTU pret šādu manu personas datu apstrādi:  _______________________________. 
 
Papildu informācija: 
Šajā iesniegumā norādītās fiziskās personas datu apstrādes mērķis ir labot informāciju par Klientu SIA “DEPO DIY” (turpmāk – DEPO) elektroniskajā grāmatvedības 
sistēmā  vai dzēst Klienta datus pēc Klienta pieprasījuma, nodrošināt Klientam citu tiesību īstenošanu, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Vairāk par personas 
datu apstrādi un aizsardzību ir iespējams iepazīties www.depo.lv sadaļā Privātuma politika vai, DEPO veikalā pie Informācijas dēļa. 
*DEPO informē, ka personas datu dzēšanas gadījumā un/vai atteikšanās no DEPO kartes gadījumā DEPO nebūs tiesiska pamata apstrādāt Jūsu personas datus un  

Jūsu DEPO karte vairs nebūs derīga, kā rezultātā DEPO nevarēs sniegt Jums Papildu pakalpojumus, kuri uzskaitīti DEPO KARTES PIEŠĶIRŠANAS UN LIETOŠANAS 
NOTEIKUMOS, un pieejami DEPO kartes lietotājiem pēc “Anketas DEPO kartes saņemšanai fiziskai personai” aizpildīšanas vai Anketu DEPO kartes saņemšanai 
uzņēmumam/saimnieciskās darbības veicējam; 
.  

 

  

20_____.gada ____._________________ 
parakstīšanas vieta   datums 
    
    
paraksts    paraksta atšifrējums vārds, uzvārds 
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