SIA “SKPANATTA”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103926557,
adrese: Lejas iela 13, Odukalns Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Tālrunis: +371 22822444,
e-mail: info@sportaklubspanatta.lv
SIA “SKPANATTA”

Parakstot šo anketu, es izsaku savu piekrišanu tam, ka datu apstrādes pārzinis SIA “SKPANATTA”, vienotais reģistrācijas Nr.
40103926557, juridiskā adrese: Lejas iela 13, Odukalns Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123, normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā veic manu personas datu apstrādi sekojošiem mērķiem:

● Lai sazinātos ar mani, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju, jautājumos saistībā ar SIA “SKPANATTA”
pakalpojumiem, tajā skaitā pakalpojumu apmaksas jautājumos, kā arī veiktu SIA “SKPANATTA” klientu apmierinātības
aptaujas;
Esmu informēts, ka jebkurā laikā varu pieprasīt izbeigt manu personas datu apstrādi komerciāliem mērķiem, nosūtot atbilstoša
satura paziņojumu uz SIA “SKPANATTA” biroja adresi Lejas iela 13, Odukalns Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 vai e-pastu:
sporta.klubs.panatta@gmail.com.
Parakstot šo anketu, es apliecinu:
1) ka mans veselības stāvoklis pilnība atbilst manis izvēlētajam SIA “SKPANATTA” pakalpojumam;
2) ka apzinos savas fiziskās iespējas saņemt SIA “SKPANATTA” pakalpojumu un piedalīties SIA “SKPANATTA”
organizētajās aktivitātēs.
__________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Sporta klubu PANATTA iekšējie kārtības NOTEIKUMI.
Sporta kluba PANATTA sniegto pakalpojumu izmantošanas iekšējie kārtības noteikumi ir saistoši
visām personām, kuri izmanto sporta klubu PANATTA.
2. Klients var izmantot sporta kluba pakalpojumus tikai pēc reģistrēšanās mājas lapā un sava profila
izveidošanas sporta kluba oficālajā portālā www.skpnatta.lv. Iegādājoties abonementu, samaksa
par reģistrāciju ir 9.99 EUR. Reģistrējoties jānorāda patiesa aktuāla informācija par sevi un
izveidotajā profilā augšuplādē savu foto attēlu, ierodoties klubā klients var apliecināt savu identitāti
piesaistot savam profilam biometriskos datus (daktiloskopijas datus), kas nodrošina Klienta unikālu
identifikāciju vai uzrādot administrācijā personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Klubs nodrošina
Klienta personas datu aizsardzību, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas regulē fizisko personu
datu aizsardzību.
3. Klientu personas dati glabājas un tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
likumiem un citu tiesību aktu prasībām. Sporta kluba klienti sporta kluba administrācijā vai mājas lapā
www.skpanatta.lv var iepazīties ar iekšējo datu apstrādes noteikumiem un klientu personas datu
apstrādes procesu.
4. Visi klientu personas dati, tai skaitā katra Klienta vārds, uzvārds, personas kods,
kontaktinformācijā, sporta klubu apmeklējumu datumi un laiki, veikto maksājumu informācija
un minētie pirkstu nospiedumu binārie kodi tiek uzglabāti pie mākoņservisa pakalpojumu
sniedzēja -"Perfect Gym SolutionsSA", Polijā reģistrētas sabiedrības ar reģistrācijas numuru
0000540912, ar kuru sporta klubs PANATTA (kuru pārstāv SIA”SKPANATTA”, reģistrācijas
Nr.40103926557) ir noslēdzis Latvijas Republikas tiesību aktiem atbilstošu vienošanos par datu
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glabāšanu un konfidencialitāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem.
Minēto personas datu (tajā skaitā Klientu pirkstu nospiedumu, kas tiek izteikti binārajos kodos,
kurus nav iespējams atkodēt vai izmantot, lai nesankcionēti identificētu Klientu) apstrādes mērķis
ir nodrošināt Klientiem efektīvu piekļuvi sporta klubam un tā sniegtajiem pakalpojumiem,
nodrošinot Klientu drošību sporta klubu telpās, nepieļaujot trešo personu nesankcionētu piekļuvi
sporta klubam, kā arī nodrošināt Klientu kontroli.
Ieejai sporta klubā izmanto Klienta biometriskos (daktiloskopijas) datus - pirkstu nospiedumu
(neatgūstamais pirkstu nospiedumu modelis). Pirkstu nospieduma reģistrēšana notiek pēc ierašanās
sporta klubā. Klubs ir tiesīgs izmantot Klienta biometriskos datus, ja Klients ir sniedzis nepārtprotamu,
rakstisku piekrišanu.
Bezmaksas 1x apmeklējumā, klientam jāuzrāda sporta kluba administratoram identificējošu personu
apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Ja Klients atsakās iepazīties ar iekšējiem kārtības noteikumiem
un to apliecināt ar savu parakstu vai atsakās uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, sporta klubs ir
tiesīgs atteikt Klientam sporta kluba pakalpojumu sniegšanu.
Nepilngadīgi bērni par iekšējās kārtības noteikumiem parakstās kopā ar vecākiem. Nepilngadīga bērna
vecāki ar parakstu apstiprina faktu, ka nepilngadīgā veselības stāvoklis ļauj tam izmantot sporta kluba
pakalpojumus, ka nepilngadīgais ir pilnībā iepazinies ar iekšējiem kārtības noteikumiem un tos ievēros,
kā arī atbild par nepilngadīgā uzvedību sporta klubā. Klubā ir atļauts patstāvīgi trenēties no 18 gadu
vecuma, bērniem līdz 18 gadu vecumam nepieciešama ārsta zīme.
Sporta kluba darba laiks ir norādīts mājas lapā www.skpanatta.lv, kā arī šī informācija ir publiskota uz
porta kluba ieejas durvīm. Sporta klubs ir tiesīgs mainīt sporta kluba darba laikus, izvietojot attiecīgus
paziņojumus redzamā vietā klubā un mājas lapā www.skpanatta.lv ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu
stāšanās spēkā..
Klienti, kuri ir reģistrējušies un iegādājušies abonementu oficiālā tīmekļa vietnē www.skpnatta.lv, sāk
izmantot sporta kluba pakalpojumus ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tās apmaksas, ja
attiecīgajā līgumā nav paredzēts cits aktivizēšanas termiņš. Ja Klients nesāk izmantot sporta kluba
pakalpojumus attiecīgajā līgumā paredzētajā laika periodā, abonements tiks aktivizēts automātiski un
attiecīgā abonementa derīguma termiņš sāksies no šī datuma.
Sporta kluba abonementiem derīguma termiņš ir ierobežots. Veicot papildus samaksu (cena ir norādīta
cenrādī www.skpanatta.l)v, abonementu var apstādināt slimības vai ceļojuma dēļ, iepriekš brīdinot
kluba administrāciju. 1 mēneša abonementu, ne vairāk kā 7 dienas. 12 mēnešu abonementu, līguma
noteiktajos termiņos.
Apmeklējot sporta klubu:
11.1. Ģērbtuvē klients izvēlas jebkuru skapīti. Klientam ir nepieciešama personīgā piekares slēdzene
ar kuru aizslēdz skapīti, ja nav līdzi slēdzene, tad var iegādāties administrācija (samaksas cena ir
norādīta cenrādī www.skpanatta.lv). Neatstājiet skapītī savas personīgās mantas bez uzraudzības,
aizslēdziet skapīti ar slēdzeni. Kluba administrācija neatbild par mantām, kas atstātas bez
uzraudzības! Aizejot no kluba neatstājiet mantas aizslēgtā skapītī, dienas beigās administratoram
ir tiesības atbrīvot skapi no Jūsu mantām, sabojājot slēdzeni. Izņemtās mantas uzglabāšanas
ilgums ir viens mēnesis.
11.2. Trenažieru zālē ir nepieciešams personīgais frotē dvielis, kuru treniņa laikā pirms vingrinājumu
veikšanas ir jāuzklāj uz trenažiera. Ja nav līdzi dvielis, tad to var iegādāties administrācija (samaksas
cena ir norādīta cenrādī www.skpanatta.lv). Pēc vingrinājuma veikšanas trenažieri vai inventāru ir
jāatstāj citiem apmekētājiem piemērotā lietošanas kārtībā, veicot dezinfekciju ar tiem domātiem
dezinfekcijas līdzekļiem. Trenažieru piederumi, inventārs jānoliek tiem paredzētās vietās.
11.3. Funkcionālajā, boksa, grupu nodarbības zālē ir nepieciešams personīgais vingrošanas paklājiņš.
Ja nav līdzi paklājiņš, tad var iegādāties administrācija (samaksas cena ir norādīta cenrādī
www.skpanatta.lv).
Lūdzam Jūs ievērot tīrību un kārtību sporta kluba telpās. Administratore vai treneris ir tiesīgs neielaist
klientu uz nodarbību ielas apavos vai bez sporta apaviem.
Lūdzam Jūs ievērot vispārīgos un personīgos higiēnas noteikumus, t.sk. sporta klubā ir aizliegts
skūties, duša veikt lieko apmatojuma noņemšanu, matu krāsošanu un griešana.
Par atsevišķu samaksu pieejami papildus pakalpojumi: dvieļu īre, individuālā nodarbība trenažieru
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zālē vai boksā zālē, solārijs, masāža, kosmetologs, manikīrs, pedikīrs, sporta uztura un dzērienu
tirdzniecība.
Grupu nodarbības notiek pēc iepriekš sastādīta grafika. Kluba administrācija saglabā tiesības veikt
izmaiņas nodarbību grafikā un sporta kluba darba laikā. Sekojiet paziņojumiem par izmaiņām
www.skpanatta.lv. Abonementā vai 1x apmeklējumā iekļaujas: vienā apmeklējuma reizē var
apmeklēt vienu grupu nodarbību.
Papildus apmeklējot grupu nodarbību samaksa ir (samaksas cena ir norādīta cenrādī
www.skpanatta.lv), samaksu veikt pirms nodarbības sporta klubā administrācijā.
Ja klients nav ievērojis iekšējās kārtības noteikumu punktu Nr. 16, tad administrācija ir tiesīga ieturēt no
klienta atlīdzību (samaksas cena ir norādīta cenrādī www.skpanatta.lv).
Uz grupu nodarbībām iepriekš jāpiereģistrējas mājas lapā, pierakstīties sporta klubā administrācijā vai
zvanīt uz administrāciju kontakttālruni, kas norādīts mājas lapā. Ja uz nodarbību nevar ierasties,
obligāti atrakstīt savu rezervēto vietu, mājas lapā atteikt savu dalību nodarbībā. Ja trīs stundas
iepriekš pirms nodarbības neatsakāt savu dalību, ka nepiedalīsieties nodarbībā, tad nākamajā
apmeklējuma reizē administrācija ir tiesīga ieturēt no klienta atlīdzību (samakas cena ir norādīta
cenrādī www.skpanatta.lv).
Paņemtais inventārs jānoliek tam speciāli paredzētajās vietās. Par inventāru bojāšanu, Jūs nesat
materiālo atbildību, atlīdzības samaksu nosaka sporta kluba vadītājs.
Apmeklētājiem nav ļauts vadīt savus personālos treniņus.
Kluba pasākuma laikā treniņu zona un nodarbību grafiks var būt ierobežots.
Filmēšana un fotografēšana kluba telpās ir aizliegta, bez saskaņošanas ar kluba vadību.
Sporta klubs no cigarešu dūmiem brīva zona. Atrašanās alkohola, narkotisko vielu reibuma stāvoklī
klubā ir aizliegts. Šajos gadījumos administrācija ir tiesīga liegt Jums izmantot kluba pakalpojumus.
Kluba administrācija neatbild par veselības traucējumiem, kas radušies Jums pārkāpjot trenera
ieteikumus, tāpat par hronisku slimību izraisītām komplikācijām. Par sāpēm, diskomforta sajūtu, galvas
reiboņiem, traumām treniņu laikā nekavējoties ziņot trenerim vai administratoram, kuri Jums sniegs
pirmo medicīnisko palīdzību.
Ieteikumus vai pretenzijas lūdzams izteikt personīgi vai rakstiski info@sportaklubspanatta.lv
Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā sporta kluba administrācija ir tiesīga lūgt Jūs
atstāt kluba telpas, apstādināt abonementa darbību vai nepagarināt to.
“Sporta Klubs PANATTA” telpās var tikt veikta video novērošana.
Kluba administrācija patur tiesības liegt Jums apmeklēt "Sporta klubu PANATTA", nesniedzot
par to sīkākus paskaidrojumus.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI.
PIELIKUMS NR. 1
Paplašināts iekšējās kārtības noteikumu izklāsts vecākiem ar bērniem.
Vārds, uzvārds________________ __________ vecums___________
Tel. _______________
1. Klubs neatbild par līdzi paņemtajiem bērniem un bez uzraudzības atstātajiem bērniem. Treneriem ir tiesības
lūgt jums nepiedalīties nodarbībā, ja līdzpaņemtais bērns traucē nodarbības, apdraudot savu vai vingrotāju
drošību.
2. Kluba administrācija neatbild par veselības traucējumiem, kas radušies Jums pārkāpjot trenera ieteikumus,
tāpat par hronisku slimību izraisītām komplikācijām. Par sāpēm, diskomforta sajūtu, galvas reiboņiem,
traumām treniņu laikā nekavējoties ziņot trenerim vai administratoram, kuri Jums sniegs pirmo medicīnisko
palīdzību.
3. Jums iestājas atbildība par līdzpaņemtajiem bērniem arī gadījumos, ja:
` bērns nav iepazīstināts ar iekšējiem kārības noteikumiem;
` tiek bojāts sporta kluba inventārs;
` bērns atstāts bez uzraudzības;
` notiek negadījums saskarsmē ar kādu citu sporta zāles apmeklētāju vai inventāru;
` notiek negadījums neuzmanības dēļ vai sabojāta inventāra dēļ.

Novēlam Jums sportiskus sasniegumus un patīkamu atpūtu!

