Spēkā no 2018. gada 25. maija
DRIFTLATVIA.COM
PRIVĀTUMA POLITIKA VISPĀRĪGI
Sia „Event Masters” un biedrība „Master events” (turpmāk arī “mēs”, “mūsu” vai “mums”), kas pārstāv
driftlatvia.com un organizē sacensības, treniņus, veicot personas datu apstrādi, apņemas
aizsargāt personu datu privātumu. Driftlatvia.com un sacensību, treniņu u.c. veiktajai personas datu apstrādei
piemērojama Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī attiecīgie valsts tiesību akti.
Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, koplietojam un aizsargājam personas
datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos un citos ar Pakalpojumu sniegšanu
saistītos dokumentos, tostarp mūsu Datu saglabāšanas politikā un informācijā par sacensību un treniņu
fotografēšanu un filmēšanu.

Definīcijas
Pārzinis
Jūsu Personas datu Pārzinis ir LAF drifta komisijas, jeb driftlatvia.com organizatori, kuri rīko drifta sacensības
un, kuriem esat iesniedzis savus personas datus, pamatojoties uz līgumattiecībām vai dalībnieku, mediju
reģistrāciju, vai arī kuras Pakalpojumus jūs plānojat izmantot. Kā arī LAF drifta komisija, kas izmanto Jūsu datus
oficiālajiem sacensību rezultātiem, apdrošināšanas izveidošanai un licences noformēšanai, papildus var būt ari
citu, pēc Jūsu pieprasījuma, oficiālo veidlapu izveidošanai.
Klients
Fiziska vai juridiska persona, kura izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot mūsu Pakalpojumus, vai LAF
pakalpojumus saistībā ar drifta, Gymkhana disciplīnu.
VDAR
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula).
Driftlatvia.com
Ir Latvijas Automobiļu federācijas drifta komisijas oficiālā drifta lapa, kura sasaistās ar drifta sacensību un
treniņu organizatoriem, uzņēmumiem, kas rīko sacensības un treniņus saistībā ar LAF drifta komisijas
noteiktiem posmiem. Šī privātuma politika attiecas uz organizatoriem SIA „Event Masters” un Biedrību
„Master Events”.
Personas dati
Jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu Klientu vai citu fizisku vai
juridisku personu, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamajiem tiesību
aktiem.
Apstrāde
Jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tostarp to vākšana, ierakstīšana, saglabāšana, grozījumu veikšana,
piekļuves nodrošināšana, pieprasīšana, nodošana utt.)

Pakalpojums
Jebkurš driftlatvia.com sniegtais pakalpojums, piemēram, treniņu organizēšana.

Vispārīga informācija
Kādos gadījumos šī Privātuma politika tiek piemērota?
Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai
interesi izmantot driftlatvia.com pakalpojumus.
Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad jūs esat netieši saistīts ar kādu Pakalpojumu (piemēram, kā nodrošinājuma
sniedzējs, apdrošinātā persona apdrošināšanas līgumā vai korporatīvo vai privāto klientu pārstāvis, braucēja
pārstāvis, mediju pārstāvis vai vienkārši sacensību, treniņu apmeklētājs).
Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā,
kā arī, ja jūs esat sniedzis un/vai driftlatvia.com iegūst jūsu Personas datus.

Kādi mani Personas dati tiek apstrādāti?
Precīzs apstrādājamo Personas datu kopums ir atkarīgs no Pakalpojumu veida.Driftlatvia.com pamatdarbība
saistīta ar drifta sacensību un treniņu organizēšanu. Driftlatvia.com apstrādā arī savu korporatīvo, privāto
klientu un piegādātāju pārstāvju personas datus. Mūsu apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu
informāciju:
- identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods (nacionālais identifikācijas numurs),
dzimšanas datums, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, dzimšanas valsts, dzimums, pilsonība,
fotogrāfija;
- kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese,
tālruņa numurs (piemēram, fiksētais un mobilais numurs), e-pasta adrese, saziņas valoda;
- profesionālie dati, dati par sasniegumiem autosportā;

Kādi mani Personas dati tiek apstrādāti?


dati par dalību sacensībās, reģistrēšanos sacensībām, treniņiem

Mēs neapstrādājam sensitīvus datus, kas attiecas uz jūsu veselību, tautību, reliģisko vai politisko pārliecību,
izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai īpašos gadījumos, kad, piemēram, jūs šos datus atklājat,
izmantojot Pakalpojumus, piemēram, uzrādot ārsta zīmi, kas atļauj piedalīties autosporta sacensībās.

Kādā veidā Driftlatvia.com vāc manus Personas datus?
Pamatā iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas. Piemēram, ja jūs:
 piesakāties drifta sacensībām vai treniņiem, vai akreditējaties kā medijs, aizpildot attiecīgās anketas vai
nu par reģistrēšanos braukšanai, vai par mediju akreditāciju
 izmantojat mūsu akcijas uz biļešu vinnēšanu
Dažos gadījumos driftlatvia.com iegūst Personas datus no citām personām, kuras nav datu subjekts.
Piemēram, kad vecāks piesakās pakalpojumam, kas attiecas uz bērnu, vai juridiskas personas piesakās
pakalpojumiem, kas attiecas uz viņu darbiniekiem. Šādos gadījumos mēs pieprasām, lai datu subjekti tiek
informēti par viņu Personas datu izpaušanu, kā arī par šādas Personas datu Apstrādes nolūkiem. Turklāt
gadījumos, kad jūs sniedzat informāciju par citiem datu subjektiem, mēs pieprasām, lai jūs iepazīstināt šādus
datu subjektus ar mūsu Privātuma politiku.
Driftlatvia.com var saņemt Personas datus arī, parakstot dažādus līgumus, kuros otra līgumslēdzēja puse vai
līgumslēdzējas puses pārstāvis var nebūt Klients (piemēram, garantijas līgums, vienošanās, kas noslēgta ar
juridisku personu, norādot kontaktpersonu vai pārstāvju datus).

Kādēļ driftlatvia.com apkopo un apstrādā manus Personas datus?
Pirmkārt un galvenokārt, jūsu Personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu jums sniegt Pakalpojumus.
Visus datus mēs pieprasīsim un saņemsim no jums paša, mums šī informācija ir nepieciešama, lai zinātu
dalībnieku skaitu sacensībās, treniņos, lai izveidotu oficiālus pēc sacensību rezultātus u.t.t.

Reklāma un tiešais mārketings
Kas saņem driftlatvia.com reklāmas un tiešā mārketinga un informatīvos paziņojumus?
Mūsu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumi (piemēram, par mūsu Pakalpojumiem, rīkotajiem treniņiem,
sacensībām) tiek nosūtīti Klientiem, kuri ir piekrituši saņemt tiešā mārketinga un reklāmas piedāvājumus,
treniņu, sacensību informāciju no mums. Šādi Klienti saņem piedāvājumus un informāciju izmantojot izvēlētos
saziņas kanālus.
Kā es varu sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai?
Klienti var sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai, informējot par to privāti
driftlatvia.com pārstāvi, kas pievieno viņus attiecīgajām informācijas saņemšanas vietnēm. Klienti, kuri jau
saņem tiešā mārketinga ziņojumus no mums, arī turpmāk pēc VDAR stāšanās spēkā saņems šādus ziņojumus.
Kāda veida reklāmas un tiešā mārketinga aktivitātes veic driftlatvia.com?
Mēs izsūtam piedāvājumus un tiešā mārketinga ziņojumus. Izsūtam informāciju par treniņu norises laikiem,
izmaksām, izsūtam informāciju par reģistrāciju sacensībās.
Vai es varu iebilst pret manu Personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkiem?
Klientiem ir tiesības jebkurā laikā bez maksas iebilst pret viņu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga
nolūkiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar driftlatvia.com , kurus tieši materiālus, informāciju vairs
nevēlies saņemt. Klienti var atteikties no mūsu piedāvājuma, kā arī jebkuru citu reklāmas un tiešā mārketinga
ziņojumu saņemšanas, sazinoties ar driftlatvia.com, vai dzēšoties no attiecīgajām sociālo tīklu grupām.

Personas datu koplietošana un to aizsardzība
Kas var piekļūt maniem Personas datiem?
Jūsu Personas datiem driftlatvia.com ietvaros var piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir atļauts, kas ir oficiālā
LAF sekretāre, vai administratori no SIA „Event Masters” un Biedrības „Master Events”, tāpat jūsu Personas
datiem var piekļūt Driftlatvia.com piesaistītas trešās personas, kā arī citas personas, kurām šādu piekļuvi
nosaka vai atļauj normatīvie akti.
Datiem par dalību treniņos un sacensībām, kur ir norādīts tikai braucēja vārds un uzvārds var piekļūt visi
interesenti, jo šī informācija tiek izvietota sociālajos tīklos, ja klients nevēlas, lai viņa vārds tiktu publiskots, tad
piesakoties sacensībām un treniņiem, par to ir jāinformē driftlatvia.com

Ar ko mani Personas dati var tikt koplietoti?
Mūsu piedāvāto Pakalpojumu raksturs nosaka nepieciešamību koplietot Klientu Personas datus, lai
nodrošinātu mūsu ikdienas darbību – organizētu sacensības un treniņus.
Mēs varam izpaust jūsu Personas datus:
 LAF saistībā ar dalībnieku sarakstiem, un rezultātiem
 Visiem interesentiem, saistībā ar reģistrāciju treniņiem un sacensībām.
 Driftlatvia sadarbības partneriem, ar kuriem kopā piedāvā Pakalpojumus
 valsts iestādēm un citiem veidojumiem, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas;

Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi
Kādas ir manas tiesības?
Driftlatvia.com vēlas nodrošināt, ka Personas datu Apstrāde ir godīga un pārredzama, un visas no
piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir vienmēr īstenojamas.
Jo īpaši jums ir:






tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, kurus driftlatvia.com apstrādā.
pēc jūsu pieprasījuma: apstiprina, vai ar jums saistīti Personas dati tiek apstrādāti, un sniedz
informāciju par Apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām un Personas datu saņēmējiem vai
saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti;
informē jūs par Apstrādē esošajiem Personas datiem un pieejamo informāciju par to avotiem;
tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos;

·
Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot
uz piekrišanas pamata veiktās Apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;
tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi noteiktiem nolūkiem un noteiktos apstākļos;

Nobeiguma noteikumi
Juridiskais apliecinājums un spēkā esamība.
Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp driftlatvia.com un Klientu; tās ir mūsu Personas datu
aizsardzības vadlīnijas. Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus un tīmekļa vietnes,
mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā.
Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim jūsu tiesības. Būtisku izmaiņu gadījumā un, ja mēs uzskatīsim, ka
tas ir saistoši, mēs jūs informēsim par izmaiņām ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās stājas spēkā,
izmantojot mūsu mājas lapu, , e-pastu, vai citā mūsu izvēlētā veidā. Privātuma politika ir pieejama pēc
pieprasījuma arī sacensību un treniņu norises laikā.

PRIVĀTUMA POLITIKA DRIFTS- PADZIĻINĀTI, IEKĻAUJOT ARĪ SACENSĪBU NORISES
NOTEIKUMUS, SACENSĪBU APMEKLĒTĀJIEM!
Privātuma politika drifta braucējiem, medijiem un skatītājiem!
Privātuma politika sacensībās, treniņos- Iegādājoties biļeti uz mūsu rīkotajiem pasākumiem, klients
apstiprina, ka nav iebildumu un piekrīt tam ,ka var tikt filmēts ,vai bildēts! Sacensību, pasākumu un treniņu
laikā, kurus apmeklējiet notiek filmēšana un bildēšana, iespējams, pēc publikācijas sociālajos tīklos.
Organizatora kontakts: eline@driftlatvia.com

Uzņemtie un pasākuma- sacensību norises laikā tapušie materiāli var tikt izmantoti pasākuma- sacensību un
aktivitāšu publicitātes un reklāmas materiālu veidošanai, tai skaitā tie var tikt publicēti organizatora un
sadarbības partneru mājas lapās un sociālajos tīklos (piemēram, draugiem.lv, instagram.com un
facebook.com,u.c.).

Šajā Privātuma politikā, kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz
informāciju par to, kā Driftlatvia.com veic fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā Driftlatvia.com
rīcībā esošos Jūsu personas datus. Driftlatvia.com pārvaldošie uzņēmumi, kas nodarbojas ar datu apstrādi, jo
rīko sacensības un drifta treniņus ir SIA „Event Masters” un Biedrība „Master Events”.
Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju un iepazīties ar to, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to,
kā Driftlatvia.com apstrādā Jūsu personas datus.

Tiesības apstrādāt Jūsu personas datus
Driftlatvia.com aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat Driftlatvia.com , tajā skaitā Driftlatvia.com apņemas
aizsargāt arī to informāciju, kuru Driftlatvia.com par Jums ir ieguvis no citām personām vai uzņēmumiem, šī
informācija ir domāta tikai Driftlatvia.com mērķu sasniegšanai.
Driftlatvia.com veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek
veikta, pamatojoties uz anketām, kuras ir pieejamas mūsu mājas lapā, Latvijas Republikā spēkā esošajiem un
saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu Driftlatvia.com likumiskās intereses.
Kādus Jūsu personas datus Driftlatvia.com var apstrādāt
Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat Driftlatvia.com vai kurus
Driftlatvia.com iegūst saistībā ar Jūsu dalību Drifta sacensībās. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas
datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (it īpaši,
izmantojot Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai fotoattēlu), kā arī
jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas. Piemēram, ja Jūs
Driftlatvia.com nosūtat savu pieteikuma anketu, lai pieteiktos sacensībām, tad Driftlatvia.com Jūsu sniegto
informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai reģistrētu Jūs sacensībām, un izmantotu šo
informāciju oficiālajiem sacensību dalībnieku sarakstiem, oficiālajās sacensību vietnēs. Uzņemtie un
pasākuma- sacensību norises laikā tapušie materiāli var tikt izmantoti pasākuma- sacensību un aktivitāšu
publicitātes un reklāmas materiālu veidošanai, tai skaitā tie var tikt publicēti organizatora un sadarbības
partneru mājas lapās un sociālajos tīklos (piemēram, draugiem.lv, instagram.com un facebook.com, u.c.).
Tas pats attiecas uz mediju akreditāciju.
Sniedzot Driftlatvia.com savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka Driftlatvia.com
apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un
saistošajiem normatīvajiem aktiem.
Datu drošība
Driftlatvia.com ievēro un ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu
maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi citiem cilvēkiem, nejaušu vai
pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi. Dati
par sportistiem un medijiem tiks uzglabāti no 2018.gada 29.aprīļa, līdz 2018 gada 31.decembrim.
Kad Driftlatvia.com ir tiesības izpaust Jūsu datus
Jūsu personas dati var tikt izmantoti Driftlatvia.com informatīvai informācijai pirms sacensības, kur ir tiesības
Jūsu vārdu, uzvārdu ievietot dalībnieku sarakstos, bet ne personas kodu, telefonu un e-pastu.
Savukārt Jūsu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām, iespējams, var notikt:
nododot informāciju par Jums Driftlatvia.com sadarbības partneriem, kas sniedz Driftlatvia.com dažādus
pakalpojumus, ar mērķi piedāvāt sportistiem kādas papildus akcijas, aktualitātes, bet tikai saņemot no Jums
mutisku atļauju, vai Jūs piekrītiet.
Driftlatvia.com nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams
Driftlatvia.com likumīgo, līgumisko mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā
saistošie tiesību akti.
Gadījumos, kad to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti, Driftlatvia.com var
atklāt, piemēram, informāciju par to cik sacensībās esiet piedalījušies sezonā.

Minētā informācija var tikt atklāta:





lai ievērotu Latvijas Republikā spēkā esošos un saistošos normatīvos aktus un tajos noteikto procesuālo
kārtību,
lai aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību,
lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus,
lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem.
Kādu informāciju Jūs no Driftlatvia.com varat iegūt par saviem personas datiem
Jums ir tiesības iegūt informāciju attiecībā uz Jūsu personas datiem, ko Driftlatvia.com apstrādā, t.i., par
apstrādes mērķi, juridisko pamatu, un iegūt informāciju par to, kam Driftlatvia.com tos nodod (ja vien šādas
informācijas izpaušana nav aizliegta ar likumu). Jums tāpat ir tiesības pieprasīt, lai Driftlatvia.com Jums sniedz
informāciju par to, kādu tieši informāciju Driftlatvia.com par Jums apstrādā un kur tā tiek uzglabāta. Tāpat
Jums ir tiesības bez maksas iegūt dokumentu, kas satur Jūsu personas datus, kopijas.
Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai Driftlatvia.com atjaunotu, labotu vai dzēstu Jūsu personas
datus. Driftlatvia.com jebkurā gadījumā ir pakļauts Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem tiesību
aktiem, kas var aizliegt Driftlatvia.com dzēst informāciju par Jūsu personas datiem.
Jums ir pienākums sniegt informāciju Driftlatvia.com gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko esat Driftlatvia.com
jau iepriekš iesniedzis (piemēram, uzvārds), ir mainījušies, kā arī, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko
Driftlatvia.com apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši.
Driftlatvia.com dara visu iespējamo, lai aizsargātu tā rīcībā esošos personas datus. Tomēr, ja uzskatāt, ka
Driftlatvia.com ir aizskāris Jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar Driftlatvia.com, izmantojot kontaktos norādīto
kontaktinformāciju, lai Driftlatvia.com pēc iespējas ātrāk varētu atrisināt neskaidrības.
Jūsu personas datu glabāšana
Driftlatvia.com nepieciešamības gadījumā var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs esat pārtraucis būt
par dalībnieku vai mediju. Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un
saistošie normatīvie akti.
Organizatori nav atbildīgi par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un video materiāliem, ko veicis pats
dalībnieks ar savām ierīcēm un no saviem datu nesējiem
Izmaiņas privātuma politikā
Driftlatvia.com jebkurā laikā var mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. Driftlatvia.com savā mājas lapā
norādīs informāciju- datumu, kad Privātuma politika pēdējo reizi ir aktualizēta.
Organizatori nav atbildīgi par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un video materiāliem, ko veicis pats
dalībnieks ar savām ierīcēm un no saviem datu nesējiem



Personas datu operators ir SIA “Event Masters” un Biedrība „Master Events”
Personas datu apstrādes mērķi – Latvijas drifta kausa un Latvijas drifta čempionāta dalībnieku
reģistrācija,informēšana.

Organizatori nav atbildīgi par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un video materiāliem, ko veicis pats
dalībnieks vai sacensību apmeklētājs ar savām ierīcēm un no saviem datu nesējiem

INFORMĀCIJA PAR DATIEM
1. Personas, par kurām ievācam datus, klienti, darbinieki, dalībnieki sacensībās
2. Personas dati, kurus pieprasām- Dalībniekiem-vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, Darbiniekiemvārds, uzvārds, personas kods, bankas konta numurs, deklarētā dzīvesvieta, Klientiem- firmas
nosaukums, reģistrācijas numurs un bankas konta numurs.
3. Personas dati , kuri tiek glabāti- Dalībnieku informācija un darbinieku informācija
4. Datu glabāšanas vietas- dators- Epasts.
5. Partneri , kam tālāk tiek nodoti dati- dati tiek nodoti partnerim- LAF( Latvijas Automobiļu Federācija)
un grāmatvedei.
6. Braucēju reģistrācijas dati, tikai vārds un uzvārds, tiek nodoti tālāk sociālajos tīklos, kur skatītāji tiek
iepazīstināti ar reģistrējušiem braucējiem sacensībām vai treniņiem.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar mums rakstot uz latviadrift@inbox.lv

