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PIEKRIŠANA PERSONAS DATU APSTRĀDEI 
(KOMERCIĀLIE PIEDĀVĀJUMI UN APTAUJAS) 
 

Klienta kods 

 

Vārds, uzvārds _________________________________________________________________ 

Personas kods vai dzimšanas datums _________________________________________________________________ 

 

Lai turpmāk Jūs, kā AS “PNB Banka” klients, varētu saņemt noderīgu informāciju par Bankas un tās partneru 
pakalpojumiem un piedāvājumiem, lūdzam atzīmēt, ka Jūs esat iepazinies ar savu personas datu apstrādes 
nosacījumiem* un  piekrītat šādas informācijas saņemšanai: 

 ziņas, jaunumi un skaidrojumi par Bankas un tās partneru produktiem un pakalpojumiem; 

 Jums īpaši sagatavoti Bankas produkti un pakalpojumi, lojalitātes priekšrocības un Bankas partneru draudzīgie 

piedāvājumi; 

 uzaicinājumi piedalīties dažādos konkursos, loterijās, akcijās un līdzīgos pasākumos. 

    piekrītu un esmu iepazinies ar manu personas datu apstrādes nosacījumiem. 

Lai turpmāk Jūs, kā AS “PNB Banka” klients, varētu izteikt savu viedokli un vērtējumu par Bankas sniegtajiem 
pakalpojumiem un apkalpošanas kvalitāti, lūdzam atzīmēt, ka Jūs esat iepazinies ar savu personas datu apstrādes 
nosacījumiem* un piekrītat piedalīties aptaujās: 

   piekrītu un esmu iepazinies ar manu personas datu apstrādes nosacījumiem. 

 
* Personas datu apstrādes nosacījumi 

Lai varētu sagatavot vai iegūt informāciju, kas būtu orientēta uz Bankas klientu vajadzībām, Banka īstenos informācijas par 
Bankas klientu un tā veikto darbību uzskaiti, analīzi un prognozēšanu, izmantojot šādas personas datu kategorijas: (a) pamata 
personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, saziņas valoda, kontaktinformācija (tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese); 
(b) uzvedību un ieradumus raksturojošie personas dati – izmantoto Bankas produktu vai pakalpojumu veidi un to lietošanas 
ieradumi; (c) finanšu dati – informācija par noguldījumiem, maksājumiem. 

Personas dati komerciālo paziņojumu izplatīšanas nolūkam un aptauju veikšanas nolūkam tiks apstrādāti, kamēr ir spēkā: (a) 
Bankas klienta dotā piekrišana savu personas datu izmantošanai (apstrādei); (b) Bankas un Bankas klienta darījuma attiecības; 
(c) aktivitātes, kurām tika dota personas datu izmantošanas (apstrādes) piekrišana.  

Banka nodrošina Bankas klientiem iespēju jebkurā brīdī atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu vai aicinājumu piedalīties 
aptaujās saņemšanas tādā pašā veidā, kādā komerciālais paziņojums vai aicinājums piedalīties aptaujā ir nosūtīts vai iesniedzot 
iesniegumu papīra formā jebkurā Bankas klientu apkalpošanas vietā, nosūtot rīkojumu elektroniski, izmantojot Bankas 
automatizēto sistēmu attālinātajai piekļuvei kontam „PNB Internetbanka”, kā arī dodot rīkojumu telefoniski, sazinoties ar Bankas 
Kontaktu centru un identificējot sevi ar balss paroli. 

Bankas klientu datu apstrādes pārzinis ir AS “PNB Banka” – Rīgā, Elizabetes ielā 15-2, LV-1010. Banka bez ierobežojumiem 
īsteno normatīvajos aktos paredzētās Bankas klientu tiesības – t.sk. piekļūt saviem datiem, izdarīt tajos labojumus, dzēst tos, u.c. 
tiesības. Bankas klientu ērtībai AS “PNB Banka” ir izveidojusi Datu aizsardzības speciālista amatu (Rīgā, Raiņa bulvārī 11, LV-
1050), pie kura Bankas klienti var vērsties visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi. 

Komerciālo paziņojumu nosūtīšanai Bankas klientiem, kā arī Bankas klientu aptauju organizēšanai Banka var izmantot savu 
sadarbības partneru pakalpojumus. Izvēloties savus sadarbības partnerus, Banka vadās pēc finanšu nozarei atbilstošiem 
augstākās drošības standartiem klientu datu apstrādes jomā, kā arī regulāri uzrauga un kontrolē savu sadarbības partneru darbību 
un tās atbilstību izvirzītajām drošības prasībām. 

Bankas klientiem par prettiesiskas savu datu apstrādes gadījumiem ir tiesības iesniegt sūdzību Bankā, kur šo sūdzību izskatīs 
Bankas Datu aizsardzības komisija, vai personas datu aizsardzības uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā – Rīgā, Blaumaņa 
ielā 11/13-11, LV-1011. 

 

Ja Jūs nepiekrītat:  

 komerciālo piedāvājumu saņemšanai, lūdzam atzīmēt:      nepiekrītu. 

 piedalīties aptaujās, lūdzam atzīmēt:                                  nepiekrītu. 
 
 
 
 
Datums: ____/_____/____________ ___________________________________________________________ 
                                                              (paraksts, vārds, uzvārds) 
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