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“Bez Tabu kāzu konkurss”  
konkursa noteikumi 

 

Par konkursu 

• Raidījums “Bez Tabu” organizē konkursu “Bez Tabu kāzu konkurss”, turpmāk tekstā “konkurss” vai 

“šovs”. 

• Informācijai par konkursa norisi un rezultātiem var sekot “Bez Tabu” mājas lapā www.beztabu.lv. 

• Konkursa būtība: “Bez Tabu” aicina savus skatītājus iesūtīt savu kāzu fotogrāfijas. Tās būs PUBLISKI  

apskatāmas “Bez Tabu” mājas lapā. “Bez Tabu” skatītāji tiek aicināti novērtēt iesūtītās bildes un balsot 

par tām. Bilde, kas būs saņēmusi visvairāk balsu, kļūs par konkursa uzvarētāju un bildes iesūtītājs tiks 

apbalvots.  

 

Konkursa norises laiks 

• Pieteikšanās konkursam un balsošana: 30.07.2018. – 29.08.2018. plkst. 11:59 

• Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti “Bez Tabu” mājas lapā https://www.betabu.lv 31.08.2018.  

 

Kā piedalīties konkursā 

 

• Konkursa dalībniekiem “Bez Tabu” nodrošinātā platformā nepieciešams augšupielādēt foto, .JPG 

formātā, ne lielāku par 10MB. 

• Konkursa dalībnieki, piekrītot šiem konkursa noteikumiem, apliecina, ka ir saņēmusi piekrišanu no 

iesūtītajā fotogrāfijā redzamajām trešajām pusēm. Ja attēlā redzamās trešās puses sazināsies ar “Bez 

Tabu” un iebildīs pret fotogrāfijas izmantošanu konkursā, bildes tiks dzēstas bez iepriekšēja 

brīdinājuma un dalībnieks no konkursa tiks izslēgts. 

• Konkursa dalībnieki ar sava foto iesniegšanu vienlaikus apliecina, ka tā ir personīgajā arhīvā pieejama 

fotogrāfija un ar šīs fotogrāfijas iesūtīšanu netiek pārkāptas autortiesības, kā arī jebkādas citas tiesības 

attiecībā uz trešajām personām.  

• Konkursa dalībnieku pieteikumā papildus jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, telefona numurs un īsi 

(līdz 300 zīmēm) jāapraksta fotogrāfijā redzamais.  

• Par iesūtītajiem attēliem būs iespējams balsot līdz 29.08.2018. 

• Balsošana iespējama ar sociālo kontu pasēm (Draugiem.lv un Facebook.com). Balsot var reizi stundā.  

http://www.beztabu.lv/
https://www.betabu.lv/
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Konkursa balva un tās saņemšana 

• Par balvas saņemšanu ar uzvarētāju sazināsies “Bez Tabu” pārstāvis. 

 

Personu datu apstrādes noteikumi 

• Piedaloties šajā aktivitātē, dalībnieki apliecina, ka 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”.  

• Datu apstrādes nolūks – konkursa “Bez Tabu kāzu konkurss” organizēšanai un saziņai ar balvas 

saņēmēju. Iesniedzot savus datus (tajā skaitā foto), dalībnieki uzņēmumam SIA ‘’All Media Latvia’’ dod 

savu piekrišanu izmantot iesniegtos datus un apstrādāt tos iepriekš norādītajam mērķim, kā arī nodot 

norādītos datus citiem SIA “All Media Baltics” grupas uzņēmumiem  (AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija, 

reģistrācijas numurs: 50003285371, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021; SIA “Star FM”, 

reģistrācijas numurs: 40003163456, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021; AS “TVPlay 

Baltics” Latvijas filiāle reģistrācijas numurs: 40103238282, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, 

LV-1021) un šova veidotājiem (SIA “All Media Latvia”, reģistrācijas numurs: 40103065880, juridiskā 

adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV–1021). 

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

• Personu dati netiks nodoti citām šeit neminētām trešajām personām. 

• Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm. 

• Dalībniekam ir tiesības atsaukt savu dalību aktivitātē jebkurā laikā, informējot par to SIA “All Media 

Latvia”, rakstot uz e-pastu: dati@skaties.lv. 

• Dalībniekam ir tiesības lūgt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt tos labot vai dzēst, ja datu 

apstrādei nepastāv cits tiesisks pamats, ierobežot datu apstrādi, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī 

tiesības uz datu pārnesamību. Dalībniekam ir tiesības vērsties “Skaties.lv”, rakstot uz šajos noteikumos 

norādīto e-pasta adresi, lai izmantotu savas tiesības uz datu pārnesamību. 

• Jautājumos, kas attiecas uz personas datu tiesisku apstrādi, Dalībniekam ir tiesības vērsties Datu valsts 

inspekcijā.  

• “Skaties.lv” uzglabās aktivitātes dalībnieku datus līdz 31.09.2018., pēc kā dati tiks dzēsti.  

• Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā visos jautājumos, kas attiecas uz personas datu tiesisku 

apstrādi. 

 

mailto:dati@skaties.lv

