
Labdarības pasākuma  “Eņģeļi pār Latviju” brīnumu akcijas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. SIA All Media Latvia noteikumi  labdarības akcijai “Eņģeļi pār Latviju”  (turpmāk tekstā –

“projekts”) programmā TV3 (turpmāk - Noteikumi). 
1.2. Projektam ir labdarības, sociāla un izklaidējoša funkcija. 
1.3. Šie Noteikumi ir jāievēro visām personām, kuras iesūta pieteikuma anketu. 
1.4. Gadījumos,  ja  persona  piesakās  projektam  citas  personas  vietā,  tā  apņemas  informēt

personu par  šajos  noteikumos  noteikto  un  uzņemas  pilnu  atbildību,  arī  materiālo,  pret
personu, kuras datus un/vai privātās dzīves informāciju sniegusi, kā arī apņemas segt visus
zaudējumus SIA All Media Latvia.

1.5. Nosūtot foto un /vai video/audio dalībai projektā, iesniedzējs apliecina, ka ir iepazinies ar
šiem noteikumiem un ir informēts, ka:
1.5.1. Video, skaņas ieraksti (audio) un fotogrāfijas var tikt izmantoti pārraidīšanai SIA

All Media Latvia televīzijas programmās: TV3, TV3 Life, TV3 Mini, TV6, 3+, kā
arī internetā: portālos “Skaties.lv” un “https://tv3play.skaties.lv/”, SIA All Media
Latvia  sociālajos  tīklos,  televīzijas,  radio  un  interneta  satura  veidošanai  un
popularizēšanai kā arī arhīva materiālu nodrošināšanai arī pēc Projekta beigām.

1.6. SIA  All  Media  Latvia  patur  tiesības  izslēgt  no  piedalīšanās  projektā  negodprātīgus
dalībniekus vai arī tādus, kuru uzvedība vai leksika video/audio failā rada šaubas vai ir
apkaunojoša, morāles un ētikas normām nepieņemama.

1.7. Ja projekts kāda iemesla dēļ tiek pārtraukts (interneta pieslēguma traucējumi, pārlūka vai
ierīces tehniskās problēmas, dalībnieks pieteikšanās laikā aiziet uz citu lapu, vai tajā laikā
tiek saņemts zvans viedtālrunī, u.c. iemesli) dalībniekam pieteikšanās jāsāk no jauna. 

1.8. Projekta  organizators  neuzņemas  atbildību  par  iepriekš  minētajiem  pieteikšanās
pārtraukšanas  apstākļiem.

1.9. Pretendēt uz dalību projektā var bez vecuma ierobežojuma. Nepilngadīgos bērnus Projektā
pārstāv vecāki un/vai to likumiskie pārstāvji.

2. Pieteikšanās noteikumi
2.1. Projekta pieteikuma norises vieta: “Skaties.lv” mājas lapa: https://skaties.lv/engeli
2.2. Projekta būtība: aicinām jebkuru Latvijas iedzīvotāju vai iedzīvotāju / uzņēmumu grupu

piedalīties labdarības akcijā, kuras mērķis ir ziedojumu vākšana. Aicinām darīt labu darbu,
kas  rezultējas  ziedojumā,  ziedot  to  Eņģeļiem  pār  Latviju  un  atsūtīt  savus  labo  darbu
aprakstus  arī  mums,  pēc  pašu  vēlmes,  iekļaujot  arī  foto  un/vai  video/audio  kā  stāsta
papildinājumu un pierādījumu.

2.3. Sūtot  savu  foto  un  /  vai  video/audio  izmantojot  “skaties.lv  mājas  lapu
fttps://skaties.lv/engeli, katrs dalībnieks piekrīt, ka viņa iesūtītais foto un vai / video/audio
var tikt atspoguļots All Media Latvia platformās.

3. Pieteikšanās norises laiks un rezultāts
3.1. Projektam pieteikties var no 19.11.2020 plkst. 10:00 – 04.12.2020 plkst. 23:59.
3.2. Uz piedalīšanos projektā pretendē tie, kuri būs apstiprinājuši Projekta dalības noteikumus

un atsūtījuši savus pieteikumus līdz 04.12. plkst. 23:59. 
3.3. Iesūtītie  foto,   video/audio  un  apraksta  informācija,  iespēju  robežās,  var   tikt  iekļauta

projekta  skaties.lv  lapā,  kā  arī  atspoguļoti  projekta  zvanu  centros  laika  posmā  no



14.12.20.-20.12.20. Programmā “TV3”, sociālajos tīklos un citās SIA All Media Latvia
platformās. SIA All Media Latvia patur tiesības pēc saviem ieskatiem foto, video/audio un
aprakstoši informāciju neiekļaut. 

3.4. Visi  iesūtītie   video  un  apraksta  informācija,  iespēju robežās,  var  tikt  iekļauta  akcijas
zvanu centros laika posmā no 14.12.2020.-20.12.2020. TV3, sociālajos tīklos un citās SIA
All Media Latvia platformās.

3.5. Dalībnieks apņemas bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijas, nododot savu foto un/vai
video/audio, nodot neierobežotu laikā (beztermiņa) un teritorijā, visas mantiskās tiesības
uz šo video (turpmāk-Darbu) AML, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiesībām uz Darba
izmantošanu  audiovizuālā, elektroniskā veidā, Darba kopiju vai ierakstu izgatavošanu un
atsavināšanu,  Darba  publiskošanu,  publicēšanu,  publiski  izpildīšanu  vai  atskaņošanu,
raidīšanu, retranslēšanu, Darba padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādi tā, ka
tam var  piekļūt  individuāli  izraudzītā  vietā  un  laikā,  Darba  iznomāšanu,  izīrēšanu  vai
publisku  patapināšanu,  reproducēšanu,  tulkošanu,  aranžēšanu,  dramatizēšanu,
ekranizēšanu vai citādu pārveidošanu, kā arī izmantošanu ar patlaban vēl nezināmām un
neizgudrotām metodēm. 

4.  Personu datu apstrādes noteikumi
4.1. Datu  pārzinis  -  SIA  All  Media  Latvia,  reģistrācijas  numurs:  40103065880,  juridiskā

adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, e-pasts:  skatiesdati@tv3.lv (turpmāk tekstā
arī Pārzinis).

4.2. Datu apstrādes nolūks – atspoguļot SIA All Media Latvia organizētos pasākumus masu
informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu SIA All Media Latvia veidoto
produktu,  zīmola  atpazīstamību,  personas  datu  apstrāde  tiek  veikta,  pamatojoties  uz
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta a) un f) apakšpunktu, t.i.:

4.2.1. Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu
savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas
piekrišana  ir  viņa  brīva  griba  un  patstāvīgs  lēmums,  tādējādi  atļaujot  Pārzinim
apstrādāt personas datus noteikumos noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir
saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram, pirms pasākuma un šajos noteikumos
personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un
persona  iesaistoties  akcijā  ,  sniedzot  intervijas,  apzināti  fotografējoties  un
filmējoties piekrīt,  ka tās personas dati  tiks izmantoti  šajos noteikumos norādīto
mērķu sasniegšanai). 

4.2.2. Personai  ir  tiesības  jebkurā  laikā  atsaukt  savu  iepriekš  sniegto  piekrišanu,
izmantojot  šajos  noteikumos norādīto kontaktinformāciju.  Piekrišanas  atsaukums
neietekmē tādas  datu  apstrādes  likumību,  kuras  veiktas  tajā  laikā,  kad personas
piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru
veic,  pamatojoties  uz  citiem tiesiskajiem pamatiem,  piemēram,  pamatojoties  uz
Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm.

4.2.3. Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus,
kuros  tas  ņem dalību,  masu informācijas  līdzekļos  un  sociālajos  tīklos,  tādejādi
nodrošinot  tā  zīmolu  vai  zīmolu,  atpazīstamību  un  vēsturiskā  arhīva  materiāla
nodrošināšanu. Pārzinis, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram
no  datu  subjektiem  jebkurā  laikā  sazināties  ar  Pārzini,  izmantojot  norādīto
informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi.

4.3. SIA All Media Latvia uzglabās anketas datus līdz 2021. gada 31. martam, pēc kā dati tiks
dzēsti. 
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4.4. Projekta ietvaros datu saņēmējs ir projekta producents SIA “Jump Studio”, Adrese: Mikus
iela  5,  Rīga,  LV-1046.  Pārzinis  un  tā  pilnvarotās  personas,  datu  subjekts  par  sevi,
tiesībsargājošās  vai  uzraugošās  iestādes,  kā  arī  tiesa  normatīvajos  aktos  noteiktajos
gadījumos un kārtībā.

4.5. Uzfilmētos un samontētos video materiālus, kā arī skaņas ierakstus SIA All Media Latvia
glabās iegūto informāciju līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim, tas ir, veidojot
zīmola atpazīstamību,  vēsturisko arhīvu,  attiecīgā informācija tiks glabāta patstāvīgi,  ja
vien nebūs šajos noteikumos minētie priekšnoteikumi tās dzēšanai vai līdz brīdim, kad SIA
All Media Latvia atzīs, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

4.6. Plašāk Datu apstrādes noteikumi pieejami  https://skaties.lv/noteikumi/ sadaļā 4.3.-
4.8.punkts.


