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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF)
Sportista deklarācija
Sportista licenzēšanai startam LSF un
Starptautiskās Slēpošanas Federācijas (FIS) sacensībās
Saprotot, ka mans paraksts uz šīs deklarācijas nekādā veidā nesamazina vai neierobežo sacensību organizatora atbildību attiecībā uz sacensību
organizēšanu, sagatavošanu un sacensību norisi, es,
Vārds

Uzvārds

Dz. gads

Pārstāvētais klubs
un/vai sporta skola

E-pasts

GSM tālr.nr.

Treneris:
ar savu parakstu atbalstu zemākesošo deklarāciju:
1. Riska identifikācija
Es pilnībā apzinos iespējamo risku manai veselībai un dzīvībai, kas saistīts ar piedalīšanos un gatavošanos LSF un FIS kalendārā iekļautajās
sacensībās. Turklāt es apzinos un pieņemu, ka gatavošanās un dalība LSS un FIS sacensībās var ietekmēt iepriekš nenovēršami ārējās vides
faktori - sacensību inventārs, sacensību iekārtojuma aprīkojums, klimatiskie laika apstākļi, dabas objekti.
2. Riska atzīšana
Es atzīstu, ka tā ir mana personīga izvēle gatavoties un piedalīties LSF un FIS sacensībās. Es atzīstu, ka inventāra izvēle ir mana personīgā izvēle.
Es atzīstu, ka, konstatējot iespējamos ārējās vides riska faktorus, atrodoties LSF un FIS sacensībās vai oficiālajos treniņos, mans pienākums ir
informēt sacensību tiešo organizatoru vai tehnisko delegātu (FIS sacensībās) par tiem.
3. Personiskā atbildība
Es saprotu un atzīstu, ka tā ir mana personiskā atbildība, nevis organizatora atbildība, par iespējamiem manis radītajiem nodarījumiem trešo
personu veselībai vai īpašumam LSF un FIS sacensību un treniņu laikā. Es saprotu un atzīstu, ka tā nav LSF un FIS sacensību tiešo organizatoru
atbildība par man piederošā inventāra aprīkojuma drošību un saglabāšanu. Es saprotu un atzīstu, ka mans pienākums ir pārzināt LSF un FIS
apstiprinātos sacensību noteikumus. Es apņemos mērķtiecīgi paaugstināt savu sportisko meistarību, lai pārstāvētu LSF FIS rīkotājās sacensībās un
citās starptautiskajās sacensībās, kurām LSF mani iekļāvusi Latvijas valsts izlases sastāvā.
Es apņemos godprātīgi attieksies pret LSF, ar savu rīcību un vārdiem veicināt un popularizēt LSF vārdu valsts un starptautiskā mērogā.
Es apņemos bez iepriekšējas saskaņošanas ar LSF (ģenerālsekretāru, LSF attiecīgās slēpošanas sporta veida komisijas vadītāju, LSF prezidentu),
nesniegt un nepaust nekāda veida oficiālu informāciju vai paziņojumus trešajām personām (žurnālistiem, amatpersonām), kas tiešā vai netiešā veidā
attiecināmi uz LSF vai var kaitēt LSF autoritātei.
Es apņemos nerīkoties nesportiski, nelietot alkoholu, narkotiskās u.c. apreibinošās vielas gan LSF, gan citās sacensībās, kurās esmu no LSF
deleģēts pārstāvēt Latviju.
4. Apdrošināšana
Pilnībā apzinos riskus, kas saistīti ar manas dzīvības, veselības un personisko mantu drošību un vispārējo stāvokli sacensību un treniņu laikā.
Apņemos veikt visas iespējamās darbības, lai apdrošinātu savu dzīvību un veselību.
5. Strīdu risināšana
Es apzinos, ka gadījumā, ja es ar savu rīcību esmu aizskāris LSF godu un cieņu, tad LSF ir tiesības LR likumdošanā noteiktajā kārtībā vērsties tiesā
ar prasību par goda un cieņas aizskaršanu un pieprasīt atlīdzību.
Es apzinos, ka gadījumā, ja es ar savu rīcību esmu radījis materiālu kaitējumu, zaudējumus LSF, tad LSF ir tiesības LR likumdošanā noteiktajā
kārtībā vērsties tiesā ar prasību un pieprasīt atlīdzību par nodarītiem materiālajiem zaudējumiem.
6. Datu apstrāde
Ar šo apliecinu, ka piekrītu un necelšu nekādus iebildumus attiecībā uz to, ka Biedrība “Latvijas Slēpošanas federācija”, reģistrācijas numurs
40008023069, kā profesionālo un amatieru sporta pasākumu, treniņu un ar tiem saistīto darbību organizators (turpmāk “LSF”), apstrādā manus
personu datus, nodod manus personas datus LSF apkalpojošajiem uzņēmumiem un personām, ja tas ir nepieciešams LSF pasākumu un darbības
plānošanai, organizēšanai vai izpildei. Esmu informēts, ka mani personas dati var tikt nodoti transporta sabiedrībām, ceļojumu aģentiem, pasākumu
organizatoriem, un citiem uzņēmumiem, t.sk. LSF sadarbības partneriem, atbalstītājiem un sponsoriem.
Ar šo apliecinu arī, ka piekrītu manu personas datu nodošanai apstrādei šeit minētiem nolūkiem datu operatoriem ārpus Eiropas Savienības, ar
kuriem sadarbojas LSF un/vai, kuru pakalpojumus izmanto LSF, LSF nodrošinot, ka šādi datu operatori ievēro līdzvērtīgi drošus personu datu
apstrādes noteikumus, kā to prasa Eiropas Savienība.
Tāpat apliecinu savu piekrišanu tam, ka LSF manus personas datus (t.sk. fotogrāfijas un video ierakstus ar manu dalību) drīkst pēc saviem
ieskatiem izmantot LSF mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumos, paziņojumos, publikācijās, prezentācijās un citos materiālos, kas tiks
izstādīti vai rādīti plašai publikai, tajā skaitā notikumu vai ziņu atspoguļojumos dažādos sociālos medijos (LSF mājas lapā, facebook, twitter,
instagram, linkedin umtl.) korporatīviem nolūkiem izveidotos profilos, manu sporta aktivitāšu laikā, kā arī neierobežotu laiku pēc tām.

Šī piekrišana attiecas arī uz jebkuriem personu datiem, kas saistībā ar LSF ir fiksēti, apstrādi, publicēti vai publiskoti pirms šīs piekrišanas
parakstīšana.
Savus personas datus esmu nodevis LSF rīcībā pati/-s, esmu piekritusi/-is to vākšanai. Esmu informēta/-s, ka šeit sniegto piekrišanu esmu tiesīga/-s
atsaukt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā pirms to publicēšanas vai pirmreizējas publiskošanas.
Ar savu parakstu apliecinu, ka ievērošu deklarācijā minētos noteikumus un gadījumā ja pārkāpšu tos, LSF valde ir tiesīga piemērot man soda mēru.
Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies ar šo deklarāciju un apņemos to ievērot:
Paraksts

Paraksta atšifrējums (drukātiem burtiem)

Datums

Vieta

Nepilngadīgiem sportistiem: Ar šo apliecinu, ka es, kā sportista vecāks/ aizbildnis, piekrītu Sportista saistībām, kas minētas šai deklarācijā.
Vecāka/aizbildņa
paraksts

Paraksta atšifrējums (drukātiem burtiem)
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Radniecība
ar sportistu

Datums

Vieta

