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Cienot savu klientu privātumu, IT-CONSULT SIA, kura īpašumā ir tīmekļa vietne 

PedejaBrizaCelojumi.lv, ietur stingru privātuma politiku, kuras mērķis ir mūsu 

klientu uzticība. 

Klientu personīgās informācijas izmantošana 

Rezervācijām un ceļojumu iegādei: 

Mums ir nepieciešams Jūsu vārds, uzvārds, personas kods un citi personīgie dati, 

lai varētu apstiprināt viesnīcu, aviokompāniju un cita veida rezervācijas. Jūsu 

telefona numurs un e- pasta adrese nepieciešama, lai nosūtītu ar Jūsu izvēlēto 

ceļojumu saistītu informāciju, kā arī lai  kontaktētos  par  jautājumiem,  kas  

attiecas  uz  Jūsu  rezervāciju  un  ceļojumu. Augstāk minētā informācija var tikt 

izmantota, lai informētu par jaunumiem vai īpašajiem piedāvājumiem, kas, 

mūsuprāt, Jūs varētu interesēt. Taču, Jums tiks sniegta iespēja atteikties no šāda 

veida informācijas saņemšanas saņemtajā e-pastā uzspiežot uz sadaļas 

„spiediet šeit, lai atrakstītos”. 

Jūsu IP (Interneta protokols) var tikt izmantots, lai diagnosticētu servera 

problēmas, ja tādas radušās, kā arī lai administrētu tīmekļa vietni - uzraudzītu 

apmeklētāju satiksmi un vietnes lietošanu,  kā  arī lai  palīdzētu  mums  attīstīt 

un  uzlabotu  PedejaBrizaCelojumi.lv  tīmekļa vietni. 

Īpašo piedāvājumu un  jaunumu pieprasījumiem: 

Pierakstoties jaunumiem un īpašo piedāvājumu saņemšanai un sniedzot 

personīgos datus, Jums būs nepieciešams uzrādīt - telefona numuru un/ vai e-

pasta adresi, kuri tiks izmantoti, lai nosūtītu jaunumus vai īpašos piedāvājumus. 

Pierakstoties jaunumiem un īpašajiem piedāvājumiem, lūdzu, uzrādiet tikai tos 

datus (telefona numuru vai e-pastu, vai abus minētos) uz kuriem Jūs vēlaties 

saņemt aktuālāko informāciju. 

Klientu dati un tiešie e-pasta sūtījumi trešās personas 

Klientu sniegtie e-pasti un telefonu numuri var tikt izmantoti, lai informētu par 

jaunumiem vai īpašajiem piedāvājumiem. IT-CONSULT SIA klientu datus atklāj 

tikai sadarbības partneriem tikai attiecīgā klienta ceļojuma rezervācijas veikšanai. 

Jūsu sniegtā informācija var tikt nodota tikai mūsu sadarbības partneriem 

(aviokompānijām, viesnīcām, transporta uzņēmumiem) ar mērķi veikt Jūsu 

ceļojuma rezervāciju. Mēs nesniedzam un nepārdodam mūsu klientu sniegtos 

datus citiem uzņēmumiem. 

Ja Jums radušies papildus jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, rakstiet uz info@i-

tour.lv vai zvaniet. 

IT-CONSULT SIA  
Reģ. Nr. 40103745433 
Krišjāņa Valdemāra 149-204, Rīga, LV-1013 
Telefona numurs: +371 29136680 
 


