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Papildus pieteikšanās TV šovam “X Faktors” 

NOTEIKUMI 

SIA All Media Latvia noteikumi par pieteikšanos dalībai televīzijas (TV) šovā “X faktors” un 

dalībai StarFM rīta raidījuma “Zoopasta” izspēle, kurā varēs tikt pie lidojums turp-atpakaļ 

vienai personai uz jebkuru no flyfromriga.lv aktuālajiem galamērķiem lidojuma rezervācijas 

brīdī par summu līdz EUR 500. Lidojums jāizmanto līdz 31.12.21(turpmāk - Noteikumi). 

Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro personai iesniedzot pieteikuma anketu un, pēc 

apstiprinājuma ņemot aicinājumu uz atlasi, dalībai atlasei TV šovā “X Faktors” (turpmāk - 

šovs). 

1. Radio StarFM papildus atlase veidota, lai atrastu potenciālus šova dalībniekus ar 
spēcīgām vokāla spējām.  

2. Šova atlasei var pieteikties dalībnieki no 16 gadu vecuma, un kuri jau iepriekš nav 
pieteikušies 2021. gada šova atlasē. Persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, 
pieteikties šovam un/ vai balvu var saņemt tikai ar vecāku un/vai likumiskā pārstāvja 
atļauju. 

3. Iesniegtās anketas un atlases procesā iegūtā informācija netiks izmantota SIA All Media 
Latvia un/vai ar to sadarbības partneriem citos veidotajos šovos/spēlēs. 

4. Anketas iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka SIA All Media Latvia,  SIA “Star FM”  un 
AS TV Play Baltics un TV Play Baltics filiāle ir “TV3 Grupa” grupas uzņēmumi, kas veido 
saturu televīzijas programmām: “TV3”, “TV3 Life”, “TV6”, “3+”, “TV3 Mini”), izvieto 
informāciju interneta portālos “Skaties.lv” un “https://tv3play.skaties.lv/”), veido saturu 
radio programmai “Star FM”, veido saturu pakalpojumam pēc pieprasījuma  (on-demand) 
“GO3” un izvieto materiālus sociālajos tīklos. Anketas iesniedzējs apliecina, ka saprot, ka 
informācija un materiāli, kurus tas iesniedz, var tikt izmantoti šova veidošanai un 
popularizēšanai TV3 Grupas kanālos. 

5. Šie Noteikumi ir jāievēro visām personām, kuras iesniedz pieteikuma anketu un/vai tiek 
uzņemtas dalībai šovā. Gadījumos, ja persona anketu aizpilda 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, tajā skaitā atlīdzināt reputācijas 
aizskārumu, ja tādi/tāds rodas neievērojot šos Noteikumus. 
 

6. Pieteikšanās noteikumi 
6.1. Potenciālajam dalībniekam jāaizpilda pieteikuma anketa portālā “Skaties.lv” no 

2021. gada 29. jūnija līdz 2021. gada 9. jūlijam. Anketa pieejama: Xfaktors.lv. Visi, 
kuri aizpilda anketu šajā laika posmā, piedalās izspēlē, lai laimētu lidojumu uz 
kādu no Lidostas “Rīga” pieejamiem tiešajiem galamērķiem. Uzvarētāju izziņos 
“Brīvdienu Zoopastas” ēterā 2021. gada 9.jūlijā.  

6.2. Šovs norisinās vairākās kārtās – atlases, krēslu izaicinājumi un tiešraides. 2021. 
gada jūlijā notiks otrās priekšatlases, kuru laikā projekta radošā komanda 
izvēlēsies tos, kurus aicināt uz televīzijas atlasēm. 

6.3. Potenciālajam dalībniekam jāaizpilda anketa, norādot konkrēto kategoriju, kurai 
vēlas pieteikties – 16 – 24 gadi, 25+ gadi, vokālās vai vokāli instrumentālās 
grupas. Jānorāda personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Personai, kura 
ir jaunāka par 18 gadiem, pēc organizatora uzaicinājuma nākamajā atlases kārtā, 
nepieciešama rakstiska vecāku (likumiskā pārstāvja) atļauja. Atļauja iesniedzama 
SIA All Media Latvia likumiskā pārstāvja pašrocīgi parakstīta vai ar drošu 
elektronisko parakstu nosūtot uz elektronisko pasta adresi: 
xfaktorstv3@gmail.com.  

6.4. Potenciālais dalībnieks pievieno īsu informāciju par dziedāšanas pieredzi, par 
pieredzi saistībā ar muzikāliem konkursiem/ šoviem. Tāpat nepieciešams norādīt 
mīļākās dziesmas, elkus mūzikā, kā arī īsi aprakstīt konkrētā kandidāta/ grupas 
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muzikālo sapni. Anketai obligāti jāpievieno video ar skaņas ierakstu, kurā 
redzams potenciālais dalībnieks izpildot dziesmu. 

6.5. Visus potenciālos dalībniekus izvērtēs žūrija (producentu kompānijas SIA 
“Producentu grupa” Reģ, Nr. 40103521024, producenti). Atlases kritēriji: 
dalībnieka vokālās dotības. Tāpat tiks vērtēta dalībnieku izturēšanās. Pēc šiem 
atlases kritērijiem sekos arī personas analīze (izturēšanās kameras priekšā, 
runas prasmes, atvērtība un citi žūrijas izvēlētie kritēriji). 

6.6. Visi potenciālie dalībnieki apliecina, ka, ja tiks izvēlēti televīzijas atlasēm, viņi 
ievēros visus valstī noteiktos pasākumus COVID-19 vīrusa izplatīšanās 
samazināšanai, kā arī sekos producentu kompānijas norādēm atrodoties 
filmēšanas vietā.  
 

7. Personu datu apstrādes noteikumi 
7.1. SIA All Media Latvia datu apstrādes noteikumi pieejami 

https://skaties.lv/noteikumi/ sadaļā 4.3.-4.8.punkts. 
7.2. Līdz ar savas dalības pieteikšanu un savas informācijas nosūtīšanu Dalībnieks 

piekrīt, ka organizators apstrādā Dalībnieka personas datus (vārdu, uzvārdu, 
vecumu, dzimumu, telefonu, e-pasta adresi, personas iesūtītos video materiālus 
un fotogrāfijas, informācija par personas interesēm un aktivitātēm), lai 
nodrošinātu SIA All Media Latvia šova atlases procesu.  

7.3. Dalībnieks apzinās, ka tam ir tiesības nesniegt savu piekrišanu datu apstrādei 
šova atlases procesā organizēšanas mērķiem, tomēr tādā gadījumā Dalībnieks 
nevar iesniegt savu pieteikumu dalībai šova atlases procesā un organizators 
nevarēs izvērtēt Dalībnieka kandidatūru dalībai šovā. 

7.4. Šajā tiešsaistes anketā pieprasīto datu pārzinis ir SIA All Media Latvia 
(reģistrācijas numurs: 40103065880, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, 
Rīga, LV-1021, e-pasts: skatiesdati@tv3.lv. 

7.5. Datu apstrādes nolūks – dalībnieku atlases šovu “X Faktors” nodrošināšana. 
Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas 6. panta 1.punkta a).  

7.6. SIA All Media Latvia uzglabās atlases pieteikuma datus līdz 2023.gada 
31.decembrim, pēc kā dati tiks dzēsti. Uzfilmētie un samontētie video materiāli 
tiks uzglabāti SIA All Media Latvia arhīvā līdz 2035.gadam (ieskaitot) vai līdz 
brīdim, kad SIA All Media Latvia atzīs, ka attiecīgā informācija nav izmantojama 
mērķa sasniegšanai. 

7.7. Attiecībā uz šova atlases procesa nodrošināšanu, tajā skaitā, dalībnieka līguma 
noslēgšanas nodrošināšanu, personas dati tiks nodoti producentu kompānijai SIA 
“Producentu grupa”, Reģ. Nr40103521024,  Adrese: Hospitāļu iela 2-10, Rīga, 
LV-1030 (TV šova “X Faktors” veidotāji), kurš rīkojas kā atsevišķs pārzinis: 

7.7.1. Datu apstrādes nolūks – dalībnieku atlases TV šovam “X Faktors” 
nodrošināšana, proti, SIA “Producentu grupa” organizēto pasākumu 
atspoguļošana SIA All Media Latvia masu informācijas līdzekļos un 
sociālajos tīklos, lai nodrošinātu SIA All Media Latvia veidoto produktu un 
datu subjekta atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta, 
pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta a) 
un b) t.i.:  

7.7.2. 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 šajos 
Noteikumos norādītajā veidā (aizpildot anketu un iesniedzot personas datus), 
un mutiski (piemēram, pirms pasākuma un šajos noteikumos personai tiek 
sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un persona 
apmeklējot pasākumu, sniedzot intervijas, apzināti fotografējoties un 

https://skaties.lv/noteikumi/
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filmējoties piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajos noteikumos 
norādīto mērķu sasniegšanai). 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. 

7.7.3. Līguma noslēgšanai un izpildei. 
7.8. Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm. 

 


