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TV raidījuma “Jampadracis virtuvē” pieteikšanās un atlases

NOTEIKUMI

1. Pieteikšanās  un  atlases  noteikumi  “Jampadracis  virtuvē”  Projektam  (turpmāk  –  Noteikumi)

reglamentē piedalīšanās nosacījumus Projekta atlasē, organizēšanas un dalībnieku atlases kārtību.

Šie Noteikumi jāievēro visām personām, kuras iesniedz pieteikuma anketu dalībai Projektā. 

2. Projekta Organizators - SIA All Media Latvia (juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-

1021, Reģ,Nr. 40103065880).

3. Projekta partneri – SIA satura darbnīca TAPT (juridiskā adrese: Skautu iela 43, LV-2008, Jūrmala,

Reģ.Nr. 40103318130).

4. Piesakoties dalībai Projektā un aizpildot pieteikšanās formu tiešsaistes anketā portālā “Skaties.lv”

anketas iesniedzējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un piekrīt, ka:

4.1. iesniegtie dati un fotogrāfijas tiks izmantotas Projekta dalībnieku atlases procesā; 

4.2. atlases  procesā  iegūtie  video,  skaņas  ieraksti  un/vai  foto  materiāli,  rakstiski  sniegtā

informācija  var tikt izmantoti  pārraidīšanai TV kanālos (TV programmās: “TV3”, “LNT”,

“TV6”, “3+”, “Kanāls2”), internetā (portālos “Skaties.lv”, “Play3”, video satura platforma Go

3), SIA All Media Latvia sociālajos tīklos televīzijas, radio un interneta satura veidošanai un

popularizēšanai kā arī šova arhīva materiālu nodrošināšanai.

5. Dalībai projektā var pieteikt savu ģimeni perona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

6. Iesniegtās  anketas  un  atlases  procesā  iegūtā  informācija  netiks  izmantota  Projekta  Organizatora

un/vai ar tā sadarbības Partneriem saistītos citos veidotajos šovos/raidījumos.

7. Pieteikšanās noteikumi dalībniekiem un Projekta kārtas:

7.1. Lai pieteiktos  Projektam,  potenciālajam dalībniekam jāaizpilda anketa  portālā  “Skaties.lv”.

Anketa pieejama: skaties.lv/jampadracis

7.2. Atlase Projektam notiek no 2020.gada 24.janvāra līdz 14.februārim;

7.3. Aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu, ir jānorāda savs vārds, uzvārds, telefona numurs, e-

pasta adrese, vecums un cita anketā prasīta informācija.

7.4. Organizators neatbild par informācijas saturu un tā iesniegšanas formu, kuru par sevi sniedz

dalībnieks.  Nekāda  informācijas  publiskošana  par  dalībnieku,  ja  attiecīgo  informāciju  ir

sniedzis  pats  dalībnieks,  nevar  tikt  uzskatīta  par  cilvēka  privātās  dzīves  neaizskaramības

pārkāpumu.

7.5. Pieteikšanās process ir nepieciešams, lai varētu atlasīt pēc iespējas atbilstošākus pretendentus

dalībai Projektā.

7.6. Visus  potenciālos  dalībniekus  izvērtēs  Projekta  Organizators  un  Partneri  pēc  saviem

ieskatiem, ņemot vērā atlases kritērijus. 
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7.7. Atlases  kritēriji:  Dalībnieka  –  ģimenes  atraktivitāte  un  ģimenes  locekļu  vecuma atbilstība

projekta konceptam.

7.8. Par piedalīšanos Projektā, ar izvēlētajiem dalībniekiem tiks slēgts atsevišķs līgums, kurā tiks

norādīti nosacījumi tālākajai dalībai Projektā un datu apstrādes nosacījumi.

8. Personas datu apstrādes noteikumi

8.1. Piedaloties šajā aktivitātē, Projekta potenciālie dalībnieki ir informēti un sniedz piekrišanu,

ka viņu datus un privātās dzīves informāciju uz sniegtās piekrišanas pamata apstrādā:

8.1.1. SIA All Media Latvia, reģistrācijas numurs 40103065880, juridiskā adrese: Dzelzavas

iela 120G, Rīga, LV-1021 (nodrošina anketas platformu, videomateriāla sagatavošanu), 

8.1.2. SIA  satura  darbnīca  “TAPT’’,  reģistrācijas  numurs  40103318130,  juridiskā  adrese:

Skautu  iela  43,  LV-2008,  Jūrmala  (veic  dalībnieku  atlasi,  konkursa  norisi,

administrēšanu un līgumu noslēgšanu).

8.2. SIA All Media Latvia un SIA satura darbnīca TAPT ir pārzinis datiem un apstrādā datus par

dalību konkursā. 

8.3. SIA All Media Latvia un SIA satura darbnīca TAPT sagatavos video materiālus ar skaņas

ierakstu, nodrošinot to publicitāti portālā “Skaties.lv”, kā arī televīzijas kanālā TV3. Projekta

video materiāli  ar  skaņas  ierakstu,  kā  arī  filmēšanas  laikā uzņemtās  fotogrāfijas  var  tikt

izmantotas arī portālam Skaties.lv, video satura platforma Go 3, piesaistītajos sociālo tīklu

kontos  (piemēram,  Facebook.com,  Draugiem.lv,  Instagram.com),  projekta  realizācijas

nodrošināšanai. 

8.4. Datu apstrādes nolūks – Projekta atlases norises (dalībnieku pieteikumi, dalībnieku atlase,

TV  raidījuma  izvēlēto  dalībnieku  identifikācija)  un  video  materiālu  ar  skaņas  ierakstu

nodrošināšana  (filmēšana)  un  Pārziņu  tiesisko  interešu  nodrošināšana  –  zīmola

popularizēšana, vēsturiskā arhīva uzturēšana.

8.5. Projekta  pieteikšanās  laikā  savāktos  datus  Organizators  un  Partneri  izmantos  Projekta

organizēšanas, administrēšanas un dalībnieka atlases mērķiem. Atlases laikā iegūtie dati tiks

nodoti  arī  šajos  Noteikumos  norādītajiem  Projekta  partneriem,  lai  atlasītu  24  Projekta

dalībniekus.

8.6. Personas dati netiks nodoti trešajām personām, kas nav minētas šajos noteikumos.

8.7. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.

8.8. Dalībnieks,  reģistrējoties  Projektam,  iesniedzot  personas  datus  un fotogrāfijas  Projektam,

apliecina,  ka  ir  informēts  un  piekrīt,  ka  viņa  personas  datus  (vārdu,  uzvārdu,  telefona

numuru,  elektroniskā  pasta  adresi,  mājokļa,  kuru  vēlas  atjaunināt,  adresi,  vecumu,

nodarbošanos  u.c.  Projekta  Anketā  lūgto  informāciju)  Organizators  uzglabās  Projekta

organizēšanas,  administrēšanas  un  dalībnieka  atlases  nolūkā  Projekta  izpildes  laikā  līdz

2020.gada 31.decembrim.
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8.9. Projekta  potenciālajam  dalībniekam  jāsniedz  anketā  pieprasītie  personas  dati,  jo  tie

nepieciešami  Projekta  organizēšanai  un  izpildei.  Ja  anketā  prasītie  personas  dati  netiek

iesniegti  atbilstošā  formā,  Projekta  Organizators  un  Partneri  patur  tiesības  dalībnieku

neizskatīt šī dalībnieka kandidatūru turpmākajai dalībai Projektā. 

8.10. Dalībniekam ir tiesības:

8.10.1. Par  iesniegto  anketu  un  papildus  sniegto  informāciju,  kas  sniegta  iesniedzot

pieteikumu, lūgt piekļuvi saviem datiem, labot savus datus, ja tie ir neprecīzi, kā arī

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

vērsties pie SIA All Media Latvia, rakstot uz e-pastu dati@skaties.lv, vai SIA satura

darbnīcai  TAPT,  rakstot  uz  e-pastu  gundega.grinberga@tapt.lv,  lai  saņemtu

informāciju par savu datu apstrādi un izmantotu savas tiesības uz datu pārnesamību.

8.10.2. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv),

ja  uzskata,  ka  personas  datu  apstrāde  pārkāpj  tā  tiesības  un  intereses  saskaņā  ar

normatīvajiem aktiem.

8.11. Potenciālais  Projekta  dalībnieks  tiek  informēts,  ka  atsaucot  savu  piekrišanu  par  savu

personas  datu  apstrādi  Projekta  organizēšanas,  administrēšanas  un  dalībnieku  atlases

mērķiem,  iesniedzot  prasību  apturēt  savu  personas  datu  apstrādes  darbības  vai  lūgumu

iznīcināt  savus  personas  datus,  vienlaikus  uzskatāms,  ka  viņš  ir  automātiski,  bez

nosacījumiem pārtraucis savu turpmāko piedalīšanos Projekta atlasē un viņa pieteikums vairs

netiek izskatīts no Organizatoru puses.

8.12. Organizators uzglabās skatītāju pieteikumu datus līdz 2020. gada 31. decembrim, pēc kā dati

tiks dzēsti. Uzfilmētos un samontētos video materiālus, kā arī skaņas ierakstus Organizators

un  SIA  satura  darbnīcai  TAPT 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  Organizators  atzīs,  ka  attiecīgā  informācija  nav

izmantojama mērķa sasniegšanai.
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