
 

Cien. klient!  
 
Rūpējoties par Jūsu personas datu aizsardzību, akciju sabiedrība “WESS”,  saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa 
regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(turpmāk tekstā – VDAR), informē un lūdz Jūs sniegt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. 

 
Lūdzam norādīt Jums ērtākos informācijas saņemšanas un saziņas veidus: 

□ e-pasts    □ īsziņa (sms)    □ telefons (zvans)    □ sociālo mediju ziņapmaiņas vietnes (piem. Whatsapp)    □ pasts 

 
SVARĪGI! Jūsu izvēlētais saziņas veids tiks ievērots, cik vien iespējams, taču dažiem nolūkiem mēs neatbalstīsim visus kanālus, tāpēc Jūs, iespējams, 
nesaņemsiet visus paziņojumus, ja Jūsu izvēlētais saziņas veids netiek atbalstīts. 

 
Jūsu dati: 

vārds:  

uzvārds:  

telefona numurs:  

e-pasta adrese:  

pasta adrese:  

 
Pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūsu personas dati tiks apstrādāti turpmāk norādītajos nolūkos uz laiku, kas nepieciešams apstrādes mērķa 
sasniegšanai, vai tik ilgi un ciktāl attiecīgais normatīvais regulējums nosaka mūsu pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus vai līdz brīdim, kad 
Jūs atsauksiet doto piekrišanu.  

 
1. *Toyota (tostarp personalizēto) paziņojumu saņemšanai.  
 
*Toyota ietilpst (1) Akciju sabiedrība “WESS”, reģistrācijas Nr. 40003056294, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes pagasts, 
Mārupes novads, LV-2167, Latvija, tālr. 67068300, e-pasts: toyota@wess.lv;  (2) Toyota Baltic AS, reģistrācijas kods 1023408,  juridiskā adrese: 
Järvevana tee 7, Tallina, Igaunija, office@toyota.ee, +372 6745300; (3) Toyota Motor Europe, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, 
Belgium, reģistrācijas numurs 0441.571.714,  tālr. 3227452111; (4) jebkuri citi pilnvarotie Toyota pārstāvji vai autorizētie servisi, kas uzskaitīti web 
(timekļa vietnē) www.toyota.lv. 
 
Izvēloties zemāk norādīto NOLŪKU, Jūs apliecināt savu piekrišanu: 
 

Atgādinājumi 
Nolūkā nodrošināt Jums Toyota atgādinājumus par pakalpojumiem, tostarp to  
atjaunošanu, mēs vēlētos saņemt Jūsu piekrišanu, lai nosūtītu Jums 
paziņojumus, piemēram, apkopes atgādinājumus. 
 
 

□ Piekrītu  □ Nepiekrītu 

Piedāvājumi 
Nolūkā nodrošināt Jums atbilstošus piedāvājumus par Toyota  automašīnu 
modeļiem, detaļām, piederumiem un citiem Toyota produktiem un 
pakalpojumiem, mēs vēlētos saņemt Jūsu piekrišanu, lai nosūtītu Jums šādu 
informāciju. 
 

□ Piekrītu  □ Nepiekrītu 

Mārketinga aptaujas  
Nolūkā saņemt Jūsu viedokli par Toyota  produktiem un pakalpojumiem, mēs 
vēlētos saņemt Jūsu piekrišanu, lai nosūtītu Jums aptaujas, kas saistītas ar 
Toyota produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
 

□ Piekrītu  □ Nepiekrītu 

Pasākumi  
Nolūkā uzaicināt Jūs uz pasākumiem, kas saistīti ar Toyota  produktiem un 
pakalpojumiem, mēs vēlētos saņemt Jūsu piekrišanu, lai nosūtītu šādus 
uzaicinājumus. 
 

□ Piekrītu  □ Nepiekrītu 

Kvalitātes, izpētes un attīstības pasākumi    
Nolūkā garantēt kvalitāti un veikt izpētes un attīstības aktivitātes, lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, mēs vēlētos saņemt Jūsu piekrišanu, lai 
izmantotu jūsu transportlīdzekļa tehniskos datus (piemēram, jūsu automobiļa tehnisko stāvokli).  
 

□ Piekrītu      □ Nepiekrītu 

 
2. Jūsu personas datu nodošanai Akciju sabiedrības “WESS” (reģistrācijas  Nr. 40003056294, Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes pagasts, 
Mārupes novads, LV-2167)  sadarbības partneriem / pakalpojumu sniedzējiem, lai sagatavotu Jums piedāvājumus: 

 

Automašīnu nomai:  
 

□ Piekrītu  □ Nepiekrītu 

Apdrošināšanai:  
 

□ Piekrītu  □ Nepiekrītu 

Līzingam:  
 

□ Piekrītu  □ Nepiekrītu 

 

! SVARĪGI 
Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar akciju sabiedrības  “WESS” privātuma politiku, kuru Jums ir iespējams jebkurā laikā pārskatīt 
akciju sabiedrības “WESS“ mājas lapā tiešsaistē:  https://toyota.wess.lv/privacy-policy    
Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas). 
Lūdzu ņemiet vērā, ka Jums ir visas datu subjektam ar VDAR piešķirtās tiesības. Tās ietver, bet neaprobežojas ar Jūsu tiesībām iegūt un piekļūt Jūsu 
personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi, pieprasīt personas datu dzēšanu, pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas 
datus, iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tirgvedības nolūkos, saņemt Jūsu sniegtos personas datus mašīnlasāmā formātā un tos nosūtīt citam datu 
pārzinim. Jums tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu (noformējot rakstveidā) Jūsu personas datu apstrādei, kā arī tiesības tikt aizmirstam. 

 
Ar šo es  apstiprinu savu piekrišanu manu personas datu apstrādei, kā aprakstīts augstāk izklāstītajā informācijā. Par iespējamo manu datu apstrādi es 
tiku informēts(-a). 
 
_________________                         ___________________________  
    / datums /                                                                                   / paraksts / 
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