
 

ELEKTRONISKA KLIENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA JURIDISKAI PERSONAI 

 

KLIENTS  

Nosaukums:                                                                                                                                                                                             

Reģistrācijas Nr.:                                                    PVN reģ. Nr.:                                                                           

Juridiskā adrese:                                                                                                                                                   

Valsts:                                                                     Pasta indekss:                                                                               

SWIFT kods:                                                           Bankas konta Nr.:                                                                 

Tālrunis:                                                                 Fax:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mobilais tālrunis:                                                    E-pasts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uzņēmuma darbības nozare (lūdzu izvēlieties vienu no piedāvātajām) 

Ēku īpašnieki un 

apsaimniekotāji 

 Namu pārvaldes, kooperatīvās sabiedrības (DzĪKS) G010.1 

 Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji  G010.2 

Būvniecības 

uzņēmumi  

 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība G020.1 

 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku renovācija, atjaunošana  G020.2 

 Ceļu, tiltu u.c. infrastruktūras būvniecība  G020.5 

 Pārējie būvniecības uzņēmumi  G020.7 

Specializētie HEPAC 

 Santehnikas darbi  G025.1 

 Elektrības darbi  G025.2 

 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana G025.3 

 Citi darbi  G025.4 

Specializēti 

iekšdarbi  

 Grīdu un sienu apdare G030.1 

 Citi iekšdarbi  G030.4 

Rūpniecība 
 Karkasu māju ražotāji G035.1 

 Citi ražotāji G035.2 

Publiskais sektors  

 Valsts iestādes G045.1 

 Pilsētas, pašvaldības, pašvaldību pārziņā esošas iestādes G045.2 

 Pārējās iestādes (klubi, biedrības, reliģiskas organizācijas, u.c)  G045.3 

Tirgotāji 

 Mazumtirgotāji G055.1 

 Tirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos G055.2 

 Vairumtirgotāji  G055.3 

Cits    Cits G070 

APSTIPRINĀJUMS 
Klients ir pilnībā atbildīgs par šajā Pieteikumā norādīto datu un informācijas pareizību, patiesumu un pilnīgumu. Klients apliecina un piekrīt, ka AS  KESKO SENUKAI LATVIA  ir tiesīga 

jebkurā laikā atteikties no savu saistību izpildes un tā neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies Klientam vai trešajai personai, ja šajā Pieteikumā Klienta sniegtie 

dati un informācija ir nepatiesa, nepilnīga, maldinoša vai pretlikumīgi iegūta.  

Iesniedzot šo Pieteikumu, Klients piekrīt un atļauj AS KESKO SENUKAI LATVIA (reģ.nr.40003311719, juridiskā adrese: Rīga, Tīraines iela 15, LV-1058, Latvija) kā datu pārzinim un 

operatoram reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Klienta iesniegtos datus un informāciju par Klientu, ka arī datus un informāciju, kuru Klients 

turpmāk sniegs AS KESKO SENUKAI LATVIA, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šeit norādītajiem mērķiem: preču piedāvāšana un pārdošana, preču piegāde, pakalpojumu piedāvāšana 

un sniegšana, projektu apkalpošana, darījumu (pirkumu) uzskaite, līgumu noslēgšana un izpilde, Klientu lojalitātes nostiprināšana un citu, no darījumiem (līgumiem) izrietošo, saistību 

izpildes nodrošināšana.  

AS  KESKO SENUKAI LATVIA  nodrošina Klienta iesniegto datu un informācijas aizsardzību un apstrādi, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Klienta sniegtie dati un informācija 

netiks nodota trešajām personām, izņemot datu un informācijas nodošanu AS KESKO SENUKAI LATVIA sadarbības partneriem, kas īsteno informācijas piegādi un apstrādi AS KESKO 

SENUKAI LATVIA uzdevumā, kā arī Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā. Iepriekšminētais neattiecas uz datiem un informāciju, ja tā ir vispārzināma un/vai 

publiski pieejama.  

AS  KESKO SENUKAI LATVIA  nodrošina Klienta iesniegto datu un informācijas drošu glabāšanu tik ilgi, cik to prasa noteiktie datu un informācijas apstrādes mērķi.  

Ar šī Pieteikuma iesniegšanu Klients piekrīt saņemt K-rauta komerciālos paziņojumus, kuri tiek nosūtīti uz Klienta e-pasta adresi (ja tāda ir norādīta). Klients var atteikties no K-rauta 

komerciālo piedāvājumu saņemšanas, informējot par to AS KESKO SENUKAI LATVIA pa tālruni 67810090 vai e-pastu: keskosenukai@keskosenukai.lv.  
 

Parakstot šo Pieteikumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies un tam ir saprotams šī Apliecinājuma saturs. 

Pieteicēja vārds, uzvārds:                                                                                                                                                                                                                   

Amats:                                                                                                                                                                                                                                                                                            Datums:                                                            

AIZPILDA AS KESKO SENUKAI LATVIA PĀRSTĀVIS 

Kartes lietotājs / Vārds, uzvārds vai nosaukums   Kartes numurs 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

AS KESKO SENUKAI LATVIA pārstāvis Paraksts Datums 

mailto:keskosenukai@keskosenukai.lv

