Konkursa “Labā roka biznesā 2019” noteikumi
1. PAR KONKURSU
SIA “Officeday Latvia” un SIA “All Media Latvia” organizē konkursu “Labā roka biznesā 2019”.
1.1. Konkursa norises vieta: mājas lapa www.skaties.lv/labaroka
1.2. Konkursa būtība: Organizatori aicina konkursā pieteikties administratores, administratorus,
sekretāres, sekretārus, vadītāja asistentes, asistentus, referentes, referentus, iepirkumu speciālistus,
palīgus, kā arī jebkurus darbiniekus, kuri uzņēmumā izpilda iepriekšminēto amatu funkcijas.
Konkursa dalībniekiem būs jāizpilda dažādi uzdevumi. Rezultātā tiks noskaidroti 8 finālisti un
galvenais uzvarētājs, kas saņems balvas.
2. KĀ PIEDALĪTIES KONKURSĀ
2.1. Konkursā drīkst piedalīties personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.
2.2. Konkursā var piedalīties biroja administratore, administrators, sekretāre, sekretārs, vadītāja
asistente, asistents, referente, referents, iepirkumu speciālists, palīgs kā arī jebkurš darbinieks, kurš
uzņēmumā izpilda iepriekšminēto amatu funkcijas. Ieteikt kolēģim pieteikties konkursam var
vadītājs, kolēģi, ģimenes locekļi, draugi, paziņas utt.
2.3. Reģistrēt dalību konkursā iespējams tikai un vienīgi pašam dalībniekam apstiprinot to ar
piekrišanu noteikumiem un aizpildot reģistrācijas formu. Reģistrācijas forma atrodama mājas lapā
www.skaties.lv/labaroka.
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2.5 Reģistrācija noris no 20.02.2019. līdz 04.03.2019. Ja rodas kādi jautājumi, tos var uzdot, rakstot
uz “Officeday Latvia” Facebook lapu vai e-pastu pasts@officeday.lv.
2.6. Reģistrācija, kas tiks veikta pirms un pēc norādītā laika, tiks uzskatīta par nederīgu un
dalībnieks nepiedalīsies konkursā.
2.7. Ja konkursa reģistrācijas anketas aizpildīšana kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta (interneta
pieslēguma traucējumi, pārlūka vai ierīces tehniskās problēmas, dalībnieks konkursa laikā aiziet uz
citu lapu, konkursa laikā tiek saņemts zvans viedtālrunī, u.c. iemesli) dalībniekam konkursa
reģistrācijas anketa jāaizpilda no jauna.
2.8. Konkursa organizatori neuzņemas atbildību par 2.7. punktā minētajiem konkursa pārtraukšanas
apstākļiem.
2.9. Katrs konkursa dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties konkursā un neietekmēt aktivitātes
rezultātu ar specializētām programmatūrām vai kādā citādā krāpnieciskā veidā.

2.10. Katrs dalībnieks apņemas sniegt tikai patiesu informāciju par sevi, atbildēm jāatbilst morāles,
ētikas un pieklājības normām. Nepiemērots saturs anketā netiks publicēts bez jebkādu
paskaidrojumu sniegšanas dalībniekam.
2.11. Piedaloties šajā konkursā, Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā informācija var tikt izmantota
komunikācijā par konkursu ar SIA “Officeday Latvia”, SIA “All Media Latvia” un “Skaties.lv”.
2.12. SIA “Officeday Latvia” un SIA “All Media Latvia” patur tiesības mainīt konkursa noteikumus
un izslēgt no aktivitātes negodprātīgus dalībniekus.
2.13. Ja SIA “Officeday Latvia” un SIA “All Media Latvia” konstatē apzinātas negodīgas metodes,
aktivitātes, konkursa organizatoriem ir tiesības izslēgt dalībnieku no turpmākas dalības konkursā
bez brīdinājuma un jebkādiem papildus paskaidrojumiem.
3. KONKURSA KĀRTAS
3.1. PIRMĀ KĀRTA - Reģistrācija. Reģistrācija noris no 20.02.2019. līdz 04.03.2019.
Reģistrēties var ikviens dalībnieks, kas atbilst 2.1. punktā un 2.2. punktā minētajam. Reģistrācijas
forma atrodama mājas lapā www.skaties.lv/labaroka. Ja rodas kādi jautājumi, tos var uzdot, rakstot
uz “Officeday Latvia” Facebook lapu vai e-pastu pasts@officeday.lv.
3.2. OTRĀ KĀRTA - Balsošana. Balsošana noris no 04.03.2019. līdz 11.03.2019. Balsot par
profilu var vienu reizi dienā, balsošanas perioda ietvaros. Ikvienam, kuram ir profils sociālajā tīklā
Facebook.com var balsot par konkursa dalībniekiem. Balsošanas noslēdzas 11.03.2019. plkst.13:00.
3.3. TOP 16 PAZIŅOŠANA. 11.03.2019 tiks paziņoti TOP 16 pusfinālisti - 16 dalībnieki ar
visaugstāko balsu skaitu. Punkti sastāda rezultātu no balsojuma.
3.5. TOP 8 PAZIŅOŠANA. 18.03.2019 tiks paziņoti TOP 8 finālisti no 16 pusfinālistiem - 4
dalībnieki ar visaugstāko punktu skaitu un 4 žūrijas izvēlēti dalībnieki no pusfināla dalībniekiem.
3.6. FINĀLS. Fināls norisināsies klātienes pasākumā 22.03.2019. plkst. 16:00 VEF Kamerzālē.
Fināla laikā TOP 8 dalībniekiem tiks uzdoti žūrijas sagatavoti uzdevumi. Fināla klātienes pasākumā
visiem TOP 8 dalībniekiem balsošana sāksies no 0 vērtējuma. Visi punkti, kas tiks iegūti online
uzdevumos netiks ņemti vērā.
4. BALVAS
4.1. Uzvarētāji tiks paziņoti “Officeday Latvia” Facebook lapā un portālā “Skaties.lv”. 8 finālisti
tiks apbalvoti fināla pasākumā. Ar dalībniekiem, kuri būs iekļuvuši finālā konkursa organizatori
sazināsies personīgi. Ja kāds no 8 finālistiem nevarēs piedalīties fināla pārbaudījumos, tiks izvēlēts
nākamais dalībnieks, skatoties pēc punktu skaita un žūrijas vērtējuma.
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4.3. Balvu vērtību nav iespējams saņemt naudas izteiksmē.
4.4. Konkursa balvu Brančs 10 personām ANNAS DĀRZĀ iespējams izņemt līdz 31.07.2019
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4.5. Attēliem un balvām, kuras tiek atspoguļotas konkursa mājaslapā ir ilustratīva nozīme, tās var
atšķirties no finālā pasniegtajām.
4.6. Balvu piešķiršanu un izsniegšanu nodrošina SIA “Officeday Latvia”. Sīkāka informācija par
balvu saņemšanu ir iespējams saņemt zvanot pa tālruni 67032222, vai rakstot uz e-pastu
pasts@officeday.lv.
5. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI
5.1. Aizpildot reģistrācijas formu, dalībnieks piekrīt, ka organizatori izmanto viņa/-s fotoattēlu,
vārdu, uzvārdu, darba devēju, īsu aprakstu, atbildes uz žūrijas jautājumiem un uzdevumiem,
telefonu un e-pastu, lai nodrošinātu veiksmīgu saziņu ar Jums nepieciešamības gadījumā.
5.2. Nepieciešams aizpildīt visus reģistrācijas laukus. Konkursa organizatori pilnībā respektē
personas tiesības uz privātumu, bez personas piekrišanas netiek veikta papildus personas datu
apstrāde. Publiski būs pieejama tikai šāda informācija – vārds, uzvārds, fotogrāfija, uzņēmums, kurā
strādā, īss apraksts par sevi.
5.3. Visi dalībnieku dati tiek izmantoti šādiem mērķiem:
5.3.1. ar konkursu saistītās informācijas nodrošināšana, pārvaldīšana un apstrāde;
5.3.2. konkursa organizēšana;
5.3.3. konkurences kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana;
5.3.4. problēmas ar konkursa izpildi;
5.3.5. statistikas un tiešā mārketinga nolūkos;
5.3.6. citi likumīgi mērķi, kas saistīti ar konkursa izpildi.
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5.5. Reģistrētā dalībnieka dati konkursa lapā saglabājas 3 mēnešus, kopš reģistrācijas formas
aizpildīšanas.
5.6. Piedaloties šajā aktivitātē, dalībnieki ir informēti un sniedz piekrišanu, ka viņu datus uz
sniegtās piekrišanas pamata apstrādā gan SIA “All Media Latvia”, reģistrācijas numurs
40103065880, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, gan SIA „Officeday Latvia”.
reģistrācijas numurs LV40003249449, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., LV-2111, un piekrīt, ka viņu sniegtā informācija var tikt izmantota saziņā ar SIA “All
Media Latvia”, SIA “Officeday Latvia” un “Skaties.lv”.

5.7. Datu apstrādes nolūks – konkursa gaitā sazināties par veicamajiem uzdevumiem, kā arī aicināt
uz konkursa fināla kārtu.
5.8. Personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia”.
5.9. Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.
5.10. Konkursa organizēšanas nolūkos, personu dati tiks nodoti trešajām personām: SIA „Officeday
Latvia”. reģistrācijas numurs LV40003249449, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas
pag., Ķekavas nov., LV-2111, t. 67032222, e-pasts pasts@officeday.lv. Datu nodošanas nolūks –
saziņa ar konkursa dalībniekiem.
5.11. Dalībniekam 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.
5.12. Dalībniekam ir tiesības lūgt 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 šajos noteikumos norādīto e-pasta adresi, lai saņemtu informāciju par savu datu apstrādi
un izmantotu savas tiesības uz datu pārnesamību.
5.13. Jautājumos, kas attiecas uz personas datu tiesisku apstrādi, Dalībniekam ir tiesības vērsties
Datu valsts inspekcijā.
5.14. SIA “All Media Latvia” uzglabās aktivitātes dalībnieku datus līdz 31.04.2019., pēc kā dati
tiks dzēsti.
5.15. Konkursa balvas saņēmēja dati tiks uzglabāti līdz 31.05.2019. pēc kā dati tiks dzēsti.
6. PAPILDUS INFORMĀCIJA
6.1. Konkursa organizatori patur tiesības mainīt konkursa noteikumus jebkurā brīdī. Paziņojums par
izmaiņām tiks publicēts “Officeday Latvia” Facebook profilā.
6.2. Konkursā tiek liegts reģistrēties SIA „Officeday Latvia“ darbiniekiem un to ģimenes locekļiem.
6.3 Konkursa organizators nespēj ietekmēt žūrijas lēmumus un nav tiesīgs publiski publicēt žūrijas
vērtējumu.
6.4. Papildus informāciju varat iegūt sazinoties pa tālruni 67032222, e-pastu pasts@officeday.lv ,
vai rakstot Facebook „Officeday Latvia“.

