
Balsojuma “Kurš iekļūs Lauku sētā?” noteikumi 

 

Par balsojumu 

• Skaties.lv.lv organizē balsojumu “Kurš iekļūs Lauku sētā?”, turpmāk tekstā 

“balsojums”. 

• Balsojuma norises vieta: Skaties.lv mājas lapa www.skaties.lv 

• Balsojuma būtība: Skaties.lv aicina balsot par diviem šova “Lauku sētas” 

dalībnieku kandidātiem.  

• Balsojuma rezultāti noteiks, kurš no dalībnieku kandidātiem iekļūs šovā 

“Lauku sēta” un kļūs par tā TV epizožu dalībnieku. 

• Lai piedalītos balsojumā, nepieciešams autorizēties ar Draugiem.lv vai 

Facebook.com sociālo tīklu profilu. 

Balsojuma norises laiks 

• Balsojuma norises laiks ir 26.06.-01.07.2018. līdz plkst. 11.59   

• Balsojuma rezultāti tiks paziņoti 02.07.2018.  

• Ar balsojuma uzvarētāju sazināsies  šova “Lauku sētā” producenti.  

 

Kā piedalīties balsojumā 

 

• Lai  balsotu par vienu no šova “Lauku sētas” dalībnieku kandidātiem, 

balsojuma dalībniekam jāreģistrējas ar Draugiem.lv vai Facebook.com 

sociālo tīklu profilu. 

• Balsot var reizi stundā. 

• Katrs balsojuma dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties balsojumā un 

neietekmēt aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai 

kādā citādā krāpnieciskā veidā.  

• Lai piedalītos aktivitātē, personai jābūt pilngadīgai. 

Aktivitātes norises gaita 

• Balsot var līdz 2018. gada 1. jūlija plkst. 11.59.  

• Uzvarētājs tiks publicēts portāla Skaties.lv mājas lapā.  

• Ar uzvarētāju – balsojumā uzvarējušo balsojuma dalībnieku - sazināsies 

šova “Lauku sēta” producenti. 

• Piedaloties šajā balsojumā Jūs piekrītat, ka SIA “All Media Latvia” un 

Skaties.lv var izmantot Jūsu sniegto informāciju komunikācijā par aktivitāti 

ar. 



• Skaties.lv patur tiesības mainīt konkursa noteikumus un izslēgt no 

aktivitātes negodprātīgus dalībniekus vai dalībniekus, kuri nav sasnieguši 

astoņpadsmit gadu vecumu.  

• Ja aktivitātes Organizatori konstatē apzinātas negodīgas metodes, 

aktivitātes, Organizatoriem ir tiesības izslēgt Dalībnieku no turpmākas 

dalības aktivitātē bez brīdinājuma un jebkādiem papildus 

paskaidrojumiem. 

Personu datu apstrādes noteikumi 

• Piedaloties šajā aktivitātē, balsotāji ir informēti, ka viņu datus uz sniegtās 

piekrišanas pamata apstrādā SIA “All Media Latvia”, reģistrācijas numurs 

40103065880, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, un 

piekrīt, ka viņu sniegtā informācija var tikt izmantota saziņā ar SIA “All 

Media Latvia” un Skaties.lv. 

• Personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia”. 

• Personu dati netiks nodoti trešajām personām. 

• Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm. 

• Balsotājam ir tiesības atsaukt savu dalību aktivitātē un savu piekrišanu datu 

apstrādei jebkurā laikā, informējot par to SIA “All Media Latvia”, rakstot uz 

e-pastu: dati@skaties.lv. 

• Balsotājam ir tiesības lūgt labot savus datus, ja tie ir neprecīzi, kā arī tos 

dzēst, ja datu apstrādei nepastāv cits tiesisks pamats. Balsotājam ir tiesības 

vērsties pie Skaties.lv, rakstot uz šajos noteikumos norādīto e-pasta adresi, 

lai saņemtu informāciju par savu datu apstrādi un izmantotu savas tiesības 

uz datu pārnesamību. 

• Jautājumos, kas attiecas uz personas datu tiesisku apstrādi, balsotājam ir 

tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.  

• Skaties.lv uzglabās aktivitātes balsotāju datus līdz 03.07.2018., pēc kā dati 

tiks dzēsti.  

 

 


