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AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE
State Joint-stock Company
“Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”
Mārupes novads, LV-1053, Latvija

ORDER FORM FOR SUBSCRIPTION TO eAIP LATVIA FOR THE YEAR 2019

Publications

Free of charge

To be paid

eAIP (direct electronic distribution)
Downloading from AIS Latvia website.
New or annual subscription.

INFORMATION FOR INVOICING:
Company name:
Address:
Company Registration Number:
VAT (or equivalent) number:
Name and surname of the contact person dealing with
subscription:

If you are a registered user of the AIS website, please
provide your account username for eAIP direct electronic
distribution:

Tel:
E-mail:
Fax:
Date:
Signature
(signed orders accepted only)

Your personal data will only be used to provide the products and services you request and to manage your payment.
By signing this Order Form, you agree with processing your personal data by SJSC "Latvijas Gaisa Satiksme" (LGS) for the
mentioned purpose and to the extent required to fulfil this purpose.
To find details on LGS data privacy policy, please go to www.lgs.lv.
If you believe that data processing done by LGS does not comply with the GDPR requirements and thus violate your privacy,
please send an e-mail to das@lgs.lv.
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AERONAVIGĀVIJAS INFORMĀCIJAS DAĻA
Valsts akciju sabiedrība
“Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”
Mārupes novads, LV-1053, Latvija

Tel: +371 67300664
Fax: +371 67300660
E-pasts: ais@lgs.lv
AFS: EVRAYNYX
URL: https://ais.lgs.lv

ABONĒŠANAS FORMA LATVIJAS eAIP 2019. GADAM

Publikācijas

Bezmaksas

Maksas

eAIP (tiešā elektroniskā piegāde)
Lejupielādēšana no Latvijas AIS mājaslapas.
Jauna vai ikgadēja abonēšana.

INFORMĀCIJA RĒĶINAM:
Uzņēmuma nosaukums:
Adrese:
Uzņēmuma reģistrācijas numurs:
PVN numurs:
Vārds un uzvārds kontaktpersonai, kura veic
abonēšanu:

Ja jūs esat reģistrēts AIS mājaslapas lietotājs,
lūdzam iesniegt sava konta lietotājvārdu eAIP tiešajai
elektroniskajai piegādei:

Tel:
E-pasts:
Fax:
Datums:

Paraksts
(tiek pieņemti tikai parakstīti pieteikumi)

Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai nodrošinātu Jums pieprasītos produktus un pakalpojumus un lai pārvaldītu Jūsu
norēķinus.
Parakstot šo pieteikuma formu, Jūs piekrītat, ka VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) apstrādās Jūsu personas datus tādā
apjomā, lai sasniegtu minēto mērķi.
Vairāk informācijas par personas datu aizsardzības politiku LGS varat iegūt mājaslapā www.lgs.lv.
Ja uzskatāt, ka LGS veiktā datu apstrāde neatbilst GDPR prasībām un tādējādi pārkāpj Jūsu tiesības, lūdzam sūtīt e-pastu
uz das@lgs.lv.
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