
RADEX privilēģiju kartes lietošanas noteikumi 
 

 

I. NODAĻA. LIETOJAMIE JĒDZIENI UN FORMULĒJUMI 

Privilēģiju kartes īpašnieks vai Jūs, vai Datu subjekts – jebkura fiziskā persona (pircējs), 

kura ir ieguvusi RADEX privilēģiju karti. 

RADEX – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RADEX-EUROPE", reģistrācijas numurs: 

40003921407, juridiskā adrese: Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1005. 

RADEX privilēģiju karte (turpmāk - Karte) – RADEX lojālajiem klientiem paredzēto 

priekšrocību karte. 

Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificējamu vai identificētu fizisko 

personu, tajā skaitā, bet ne tikai, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-

pasts. Lai noteiktu, vai persona ir identificējama, tiek ņemti vērā jebkādi līdzekļi, ko jebkura 

trešā persona teorētiski varētu izmantot, lai identificētu fizisko personu. 

 

Regula - Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 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). 

 

II. NODAĻA. KARTE 

2.1. Kartes iegūšana un aktivizācija 

2.1.1. Karti Jūs varat iegūt pie RADEX tirdzniecības struktūrvienības vadītāja vai jebkurā 

RADEX veikalā bez maksas. 

2.1.2. Karti aktivizē RADEX veikala pārdevējs, vai tirdzniecības struktūrvienības vadītājs, 

ievadot Kartes īpašnieka datus sistēmā. 

2.1.3. Kartes priekšrocības varēsiet izmatot RADEX veikalos pēc Kartes aktivizācijas. 

2.1.4. Nolietojušos un / vai nestrādājošu karti var apmainīt pret jaunu karti bez maksas jebkurā 

RADEX veikalā. 

2.1.5. Viena Karte var tikt izdota tikai 1 (vienai) fiziskai personai un to drīkst izmantot tikai tās 

īpašnieks. 

2.1.6. Lai Karte atbilstoši strādātu un ilgi kalpotu, sargājiet to no augstas temperatūras, 

elektromagnētiskā lauka un ķīmisko vielu iedarbības, tiešiem saules stariem, mehāniskiem 

bojājumiem, uzglabājiet to droši, piemēram, nelieciet pie mobilā telefona, atslēgām vai 

šķiltavām. 

 

2.2. Kartes bloķēšana 

2.2.1. Kartes īpašniekam ir pienākums nekavējoties informēt RADEX par nozaudētu Karti, 

zvanot pa tālruni +371 67387778 (tikai darbdienās no pulksten 09.00 līdz 18.00), vai rakstot 

uz e-pasta adresi info@radex-europe.lv. 

2.2.2. Ja Karti vēlaties nobloķēt, vēršoties pie RADEX jebkurā no iepriekš norādītajiem 

veidiem, RADEX veiks Jūsu atpazīšanas procedūru (pieprasot Jūsu dzimšanas datumu un 

mobilā telefona numuru). Ja atpazīšanas procedūra būs neveiksmīga, RADEX nevarēs veikt 

Kartes bloķēšanu. Saņemot Jūsu paziņojumu par nozaudētu Karti un veiksmīgi veicot 
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atpazīšanas procedūru, RADEX nobloķēs karti tajā pašā dienā, ja tā ir darba diena, vai pēc 

paziņojuma saņemšanas nākamajā darba dienā, ja paziņojums nav saņemts darba dienā. 

2.2.3. Nobloķētā Karte kļūst neaktīva un ar to nav iespējams izmantot paredzētās priekšrocības. 

Kartes statusu “nobloķēta” RADEX savā sistēmā saglabā 3 mēnešus. Ja šajā periodā veicat 

Kartes atbloķēšanu, karti turpmāk varat izmantot vispārējā kārtībā. Ja 3 mēnešu laikā Karte 

netiek atbloķēta, karte tiks bloķēta bez atjaunošanas iespējām.  

 

2.3. Kartes derīguma termiņš 

2.3.1. Karte kļūst nederīga šādos gadījumos: 

2.3.1.1. Kartes īpašnieks nav izmantojis karti piecus gadus; 

2.3.1.2. kartes īpašnieks karti ir pazaudējis un par to ir informējis RADEX; 

2.3.1.3. tika atklāts, ka Kartes īpašnieks vai kāda cita persona ir izmantojusi karti 

krāpnieciskos nolūkos; 

2.3.1.4. pēc Kartes īpašnieka  pieprasījuma; 

2.3.1.5. Kartes īpašnieks ir aizliedzis savu personas datu apstrādi; 

2.3.1.6. RADEX atceļ kartes derīgumu; 

2.3.1.7. RADEX aiztur vai atceļ visu Karšu derīgumu. 

2.3.2. Kartei kļūstot nederīgai, Kartes īpašnieks vairs nav tiesīgs izmantot Kartes īpašniekam 

paredzētās priekšrocības, savukārt Kartes īpašnieka personas dati tiek dzēsti. 

 

2.4. Citi noteikumi 

2.4.1. Kartes īpašnieki priekšrocības var izmantot tikai RADEX veikalos. 

2.4.2. RADEX patur tiesības jebkurā laikā mainīt Kartes lietošanas noteikumus vai atzīt tos par 

nederīgiem, pārtraukt Kartes derīgumu un visu Karšu sistēmu, mēnesi iepriekš par to 

informējot Karšu īpašniekus. Aktuālie noteikumi ir pieejami RADEX interneta vietnē 

http://www.radex-auto.com/lv/datu-aizsardziba/  vai RADEX veikalos. 

2.4.3. RADEX neatbild par zaudējumiem, kas radušies Karšu sistēmas izmaiņu rezultātā. 

2.4.4. Kartes īpašnieks ir atbildīgs par savlaicīgu RADEX informēšanu par telefona vai e-pasta 

izmaiņām. Ja šī informācija netiek nodota savlaicīgi, RADEX neuzņemas atbildību par 

novēlotu informācijas nodošanu klientam. 

 

III. NODAĻA. KARTES PRIEKŠROCĪBAS 

3.1. Pirms rēķina vai preces apmaksas RADEX veikalos vienmēr iesniedziet savu Karti 

pārdevējam un Jūs saņemsiet atlaidi 5%, 10% vai 15% apmērā no pirkuma summas, atkarībā 

no atrunātā piešķirtās atlaides apjoma, saņemot karti. 

3.2. Atlaides nesumējas un neattiecas uz akcijas piedāvājumiem. 

3.1.3. RADEX patur tiesības mainīt atlaižu izmantošanas procedūru un noteikumus jebkurā 

laikā, par to paziņojot Kartes īpašniekiem interneta vietnē http://www.radex-auto.com/lv/datu-

aizsardziba/ vai RADEX veikalos, vai kādā citā veidā. 
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IV. NODAĻA. KARTES ĪPAŠNIEKU PERSONAS DATU APSTRĀDE  

 

4.1. RADEX iegūst, izmanto un glabā tikai tos Kartes īpašnieka personas datus un tikai tādā 

apjomā, kāds ir nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. 

4.2. Veicot personas datu apstrādi RADEX nodrošina, ka tiek ievēroti personas datu apstrādes 

labas prakses principi, kas cita starpā ietver: 

4.2.1. godprātīgu, likumīgu un Kartes īpašniekam pārredzamā veidā veiktu personas datu 

apstrādi;  

4.2.2. personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā 

apjomā;  

4.2.3. tādu personas datu glabāšanas veidu, kas Kartes īpašnieku ļauj identificēt noteiktā laika 

posmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laika posmu;  

4.2.4. personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; ir jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai 

nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez 

kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti;  

4.2.5. personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj Kartes īpašnieku identifikāciju, ne ilgāk kā 

nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;  

4.2.6. personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu 

drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu 

nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai 

organizatoriskos pasākumus. 

 

4.3. Aizpildot pieteikšanās anketu, Kartes īpašnieks atļauj RADEX izmantot savus personas 

datus atbilstoši šajos noteikumos paredzētajam. Anketā norādīto obligāto personas datu 

sniegšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Kartes darbību un sniegtu Kartes īpašniekiem 

paredzētās priekšrocības. Nesniedzot norādītos obligātos personas datus, Kartes izsniegšana 

tiek atteikta. 

 

4.4. RADEX apstrādā Kartes īpašnieka personas datus Kartes darbības nodrošināšanai, kā arī 

tiešās tirgvedības nolūkos komerciālo paziņojumu veidā, ja Kartes īpašnieks ir devis tam tiešu, 

brīvu un nepārprotamu piekrišanu, kas ir atbilstoša Regulas 7.pantam, aizpildot attiecīgu 

rakstveida piekrišanu Kartes saņemšanas brīdī. 

 

4.5. RADEX pirms personas datu iegūšanas potenciālajam Kartes īpašniekam sniedz 

informāciju par personas datu apstrādes pārzini (nosaukumu un adresi (juridisko)), kā arī 

personas datu apstrādes mērķi, savukārt pārējo Regulas 13.pantā noteikto informāciju RADEX 

sniedz ar RADEX Klientu personas datu apstrādes vadlīnijām, kura pieejama 

http://www.radex-auto.com/lv/datu-aizsardziba/ vai jebkurā RADEX veikalā. 

 

4.6. Kartes īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. 

Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma 

sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko 

pamatu. 

 

4.7. RADEX ir tiesības uzticēt personas datu apstrādi personas datu apstrādātājiem, atbilstoši 

piemērojamo tiesību aktu prasībām. Datu apstrāde netiek veikta ārpus Eiropas Savienības un 

Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm. RADEX nenodod Kartes īpašnieka personas datus 

trešajām personām. 

 

4.8. RADEX ir īstenojusi un turpinās uzturēt un ievērot atbilstošus tehniskos un 



organizatoriskos pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu Kartes īpašnieku datu apstrādi, kā 

arī, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, 

labošanu vai nozaudēšanu. 

 

4.9. Kartes īpašnieka dati tiks apstrādāti, sākot no Kartes aktivizācijas dienas, līdz brīdim, kad 

Karte kļūst nederīga atbilstoši šajos noteikumos paredzētajam. 

 

4.10. Kartes īpašnieks var izmantot šajos noteikumos norādītās tiesības, kā arī uzdot jautājumus 

saistībā ar šiem noteikumiem un personas datu apstrādi, zvanot uz RADEX pa tālruni +371 

67387778 (tikai darbdienās no pulksten 09.00 līdz 18.00), vai rakstot uz e-pasta adresi 

info@radex-europe.lv Kartes īpašnieks var lūgt labot savu kontaktinformāciju arī vēršoties pie 

RADEX veikala pārdevējiem un iesniedzot tam noskenēšanai savu Karti. Kartes īpašniekam ir 

pienākums informēt RADEX par izmaiņām savos personas datos. 

 

V. NODAĻA. KARTES ĪPAŠNIEKU KĀ DATU SUBJEKTU TIESĪBAS UN ŠO TIESĪBU 

REALIZĀCIJA 

 

5.1. RADEX nodrošina iespēju Kartes īpašniekam kā datu subjektam realizēt:  

5.1.1. Regulas 15. – 22. pantā noteiktās tiesības, t.sk.: 

 

 tiesības uz informāciju,   

 tiesības piekļūt saviem datiem,  

 tiesības labot datus,  

 tiesības tikt aizmirstam, proti, tiesības uz savu personas datu neatgriezenisku dzēšanu,    

lai tie vairāk nebūtu RADEX rīcībā, 

 tiesības ierobežot apstrādi,  

 tiesības uz datu pārnesamību, kā arī  

 

5.1.2. Regulas 14. un 34. pantā minēto saziņu:  

 attiecībā uz apstrādi, kā arī  

 ziņošanu par datu labošanu vai dzēšanu, vai  

 apstrādes ierobežošanu, vai  

 par datu aizsardzības pārkāpumu. 

 

5.2. Visa saziņa un visas darbības, ko RADEX īsteno saskaņā ar Regulu un saistībā ar Kartes 

īpašnieka pieprasījumu īstenošanu, veic bez maksas. 

 

5.3. Pārējā informācija par Kartes īpašnieka datu subjekta tiesībām un RADEX komerciālo 

paziņojumu sūtīšanas faktiskajiem un tiesiskajiem aspektiem ir norādīti RADEX Klientu 

personas datu apstrādes vadlīnijās, kura pieejama http://www.radex-auto.com/lv/datu-

aizsardziba/ vai jebkurā RADEX veikalā. 

 

VI. NODAĻA. SPĒKĀ ESAMĪBA  

 

7.1. Šiem noteikumiem tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti. 

7.2. Strīdi, kas rodas par šiem noteikumiem starp RADEX un klientu, tiek risināti sarunu ceļā. 

Ja vienošanās netiek panākta, pusēm ir tiesības savu tiesību aizstāvībai vērsties Latvijas 

Republikas tiesā pēc piekritības vai Datu valsts inspekcijā. 

7.3. Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 15.oktobrī. 
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