
LAUKU SĒTAS PIETEIKUMA ANKETA 

I for ācija par datu apstrādi 
 

Šajā tiešsaistes a ketā pieprasītos datus SIA All Media Latvia  

(reģistrā ijas u urs: 88 , juridiskā adrese: Dzelzavas iela 
G, Rīga, LV-1021) apstrādā, lai atlasītu dalī iekus šova  Lauku sēta  

u  lai sazi ātos ar izvēlētajie  ka didātie , alstoties uz ka didātu 
piekriša u tiesiskais pa ats . 

 

Ies iedzot datus tiešsaistes a ketā, Jūs uzņē u a  SIA All Media 

Latvia  dodat savu piekriša u izmantot Jūsu iesniegtos datus u  apstrādāt 
tos iepriekš orādītaja  ērķi , kā arī odot orādītos datus citiem All 

Media Balti s grupas uzņē u ie  AS Latvijas Neatkarīgā Televīzija, 
reģistrā ijas u urs: 50003285371, juridiskā adrese: Dzelzavas iela G, 
Rīga, LV-1021; SIA Star FM , reģistrā ijas u urs: 40003163456, 

juridiskā adrese: Dzelzavas iela G, Rīga, LV-1021; AS TV Play Baltics  

Latvijas filiāle reģistrā ijas u urs: 8 8 , juridiskā adrese: 
Dzelzavas iela G, Rīga, LV-1021) u  šova veidotājie  SIA „Finger Film 

Production , reģistrā ijas u urs: 40103397022, juridiskā adrese: Mālu 
iela 5, Rīga, LV-1058). 

 

Jūsu iesniegtie dati tiks uzgla āti uz laiku līdz 2 gadiem no atlases procesa 

oslēgša as rīža. 
 

Jūsu ies iegtie dati netiks nodoti itā  trešajā  perso ā , kā arī tos nav 

paredzēts osūtīt uz trešajā  valstī . Jums ir tiesī as atsaukt savu 
piekriša u ies iegto datu apstrādei je kurā laikā, i for ējot par to SIA 
All Media Latvia , rakstot uz e-pastu: tv@skaties.lv 

 

Jums ir tiesī as pieprasīt SIA All Media Latvia  piekļuvi savie  perso as 
datiem, pieprasīt tos labot vai dzēst, vai iero ežot datu apstrādi, tiesī as 
ie ilst pret apstrādi, kā arī tiesī as uz datu pār esa ī u.  

Ju s ir tiesī as vērsties Datu valsts i spek ijā visos jautāju os, kas 
attie as uz perso as datu tiesisku apstrādi. 
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