
SIA “My Fitness” 

reģistrācijas numurs: 40003440545 

juridiskā adrese: E.Birznieka Upīša 

iela 21E, Rīga, LV-1011 

                

PIEKRIŠANA 

 

Es, ____________________, ___________________, ____________________, ___________________, 

       (vārds)     (uzvārds)             (personas kods)     (telefona numurs) 

 

kā ____________________, ____________________, ____________________, (turpmāk tekstā – Bērns)   

               (bērna vārds)               (bērna uzvārds) (bērna personas kods) 

 
likumiskais pārstāvis jeb ____________________, parakstot šo piekrišanu, apliecinu, ka: 

   (māte, tēvs, aizbildnis) 
- apzinos, ka SIA “My Fitness” sporta klubos (turpmāk tekstā – Klubs) ir tehnika un aprīkojums, kas, 

cita starpā, var arī radīt kaitējumu Bērna veselībai un/vai draudus dzīvībai, un šajā sakarā uzņemos 
pilnu atbildību par Bērna rīcību, veselības stāvokli, dzīvību un drošību; 

- man ir zināms un es apzinos, ka, apmeklējot Klubu, Bērns var tikt pakļauts paaugstinātas slodzes 
apstākļiem, kas var radīt kaitējumu Bērna veselībai, un šajā sakarā uzņemos pilnu atbildību par 
Bērna veselības stāvokli un dzīvību; 

- Bērna veselības stāvoklis pieļauj un ļauj Bērnam veikt jebkāda veida un slodzes fiziskas aktivitātes, 
t. sk. paaugstinātas slodzes; 

- piekrītu, ka Bērns līdz 16 gadu sasniegšanai apmeklē Klubu un izmanto tajā pieejamos 
pakalpojumus, tehniku un aprīkojumu, t. sk., baseinu, citas pilngadīgas personas pavadībā un 
apņemos nodrošināt Bērnam pilngadīgu pavadoni katrā apmeklējuma reizē; 

- uzņemos pilnu atbildību par Bērnu, tā veselības stāvokli, drošību, dzīvības aizsardzību, rīcību, 
darbību un bezdarbību, kā arī par visiem un ikvienu lēmumu, ko Bērns pieņēmis sadarbībā ar Klubu 
vai attiecībā uz to, t. sk. arī gadījumos, kad Bērns Klubu apmeklē citas pilngadīgas personas 
pavadībā; 

- piekrītu, ka SIA “My Fitness” kā pārzinis apstrādā manus un Bērna personas datus (vārds, uzvārds, 
personas kods, telefona numurs) ar mērķi nodrošināt līguma izpildi un/vai sazinātos ar Bērnu vai 
Bērna likumisko pārstāvi. Piekrītu, ka personas datu glabāšanas laiks ir atbilstošs normatīvajos 
aktos noteiktajam līgumu glabāšanas laikam. Apliecinu, ka visi personas dati, kas ir sniegti SIA “My 
Fitness”, ir patiesi un uzņemos pilnu atbildību par nepatiesu personas datu sniegšanu; 

- piekrītu Bērna fotogrāfijas uzņemšanai, pretējā gadījumā, Bērnam apmeklējot Klubu, katru reizi tiks 
lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti); 

- esmu iepazinies ar Kluba Vispārīgajiem noteikumiem, Rezervācijas noteikumiem, Bērnu istabas 
kārtības noteikumiem, Baseina telpas iekšējās kārtības noteikumiem, Kāpšanas sienas 
noteikumiem, Skvoša noteikumiem, Solārija lietošanas noteikumiem, Iekšējās kārtības un 
pakalpojumu apmaksas noteikumiem un Pakalpojumu cenrādi, kā arī esmu tos izskaidrojis 
Bērnam. Vienlaikus apņemos nodrošināt augstāk minēto noteikumu ievērošanu, kā arī nodrošināt, 
ka Bērns ievēros augstāk minētos noteikumus.    

 

Vienlaikus ar šo apliecinu, ka šī piekrišana stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Bērna 

pilngadības sasniegšanai.  

 

 

_____________________________ ____________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts) (datums) 

 


