
 

Aktivitātes ““Dr. Oetker” Gardumu spēle” noteikumi 
 

1. Vispārīgie noteikumi: 

1.1. SIA All Media Latvia (turpmāk - “Organizators”)  noteikumi aktivitātei  ““Dr. Oetker” Gardumu spēle” 

(turpmāk tekstā “Aktivitāte”) “tv3.lv” portālā.  

1.2. Aktivitātei ir tikai izklaidējoša funkcija (turpmāk – “Noteikumi”).  

1.3. Šie Noteikumi ir jāievēro visām personām, kuras iesniedz pieteikuma anketu un/vai tiek uzņemtas dalībai 
Aktivitātē (turpmāk - “Dalībnieks”).  

1.4. Ja Dalībnieks vēlas pieteikt sevi dalībai Aktivitātei un pretendēt uz balvu, tad reģistrācija ir obligāta. Visi 

Dalībnieki brīvprātīgi un precīzi aizpilda anketu, piekrītot arī Aktivitātes noteikumiem.  

1.5. 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 sniegusi, kā arī apņemas segt 

visus zaudējumus SIA All Media Latvia. 

1.6. Reģistrējoties dalībai Aktivitātē un aizpildot pieteikšanās formu tiešsaistes anketā portālā “tv3.lv” (turpmāk 

– anketa), Dalībniekam ir jānorāda personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs), kas tiks 

apstrādāti Aktivitātes organizēšanas, īstenošanas, uzvarētāju paziņošanas un balvu piešķiršanas nolūkos. Ja 

Dalībnieks neiesniegs anketā lūgtos datus, Organizators nevarēs identificēt Dalībnieku un Dalībnieks nevarēs 

piedalīties Aktivitātē un/vai pretendēt uz balvu. 

1.7. Organizators nav atbildīgs par Dalībnieku izmaksām un/vai zaudējumiem, kas saistīti ar dalību Aktivitātē. 

1.8. Piesakoties dalībai Aktivitātē, anketas iesniedzējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, kā arī ir 

informēts un piekrīt, ka dati tiks izmantoti saskaņā ar šiem Noteikumiem. 

1.9. SIA All Media Latvia uzglabās anketas datus līdz 2023. gada 20. janvārī, pēc kā dati tiks dzēsti.  

1.10. Katrs dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties Aktivitātē un neietekmēt tās rezultātu ar specializētām 

programmatūrām vai kādā citādā krāpnieciskā veidā. 

1.11. Organizators patur tiesības mainīt noteikumus un/vai izslēgt no Aktivitātes negodprātīgus Dalībniekus 

vai Dalībniekus, kas ar jebkādiem līdzekļiem, ar specializētām programmatūrām vai jebkādā citā 

krāpnieciskā veidā centušies ietekmēt Aktivitātes rezultātu. Ja Organizators fiksēs jebkādu 

krāpniecisku iejaukšanos Aktivitātē, tajā skaitā - uz aizdomu pamata, Dalībnieka pieteikums Aktivitātē 

var tikt dzēsts un nepiedalās turpmākajā cīņā par balvām. 

1.12. Ja Aktivitāte kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta (interneta pieslēguma traucējumi, pārlūka vai ierīces tehniskās 

problēmas, dalībnieks Aktivitātes laikā aiziet uz citu lapu, Aktivitātes laikā tiek saņemts zvans viedtālrunī, 

u.c. iemesli) dalībniekam pieteikšanās jāsāk no jauna. Aktivitātes organizators neuzņemas atbildību par 

iepriekš minētajiem pieteikšanās pārtraukšanas  apstākļiem. 

1.13. Pretendēt uz balvu var dalībnieki (un/vai pieteikt dalībniekus) jebkādā vecumā. Ja balvas saņēmējs ir 

nepilngadīgs, tās saņemšanai nepieciešama vecāku vai likumisko pārstāvju atļauja. 

 

2. Par aktivitāti: 

2.1. Aktivitātes norises vieta: https://www.tv3.lv/gardumi/.  

2.2. Aktivitātes būtība: jāatrod atrast visas receptes sastāvdaļas (jeb pa divām vienādām sastāvdaļām), lai 

pēcāk tiktu pie konkrētas receptes. Spēles noslēgumā lietotājs varēs iegūt atrasto Dr.Oetker gardumu 

recepti un reģistrēties balvu izlozei. 

 

3. Aktivitātes norises laiks un konkursa balva: 

3.1. Aktivitāte noritēs no 29.11.22. – 20.12.22. plkst. 11:59. 

3.2. Uz balvu pretendē tie, kuri būs atstājuši savu kontaktinformāciju līdz 20.12.22.  plkst. 11:59. 

3.3. Uzvarētāju izvēle nejaušas izlozes rezultātā notiks 20.12., kopā tiks izlozēti 1 uzvarētājs. Par izvēles rezultātu 

SIA All Media Latvia pārstāvis sazināsies tikai ar to kandidātu, kurš būs ieguvis/ieguvuši balvu. Paziņojums 

par uzvaru tiks nodots uz anketā norādīto kontaktinformāciju. Kā arī, uzvarētāju vārds un uzvārda pirmais 

burts tiks publicēts Aktivitātes adresē: https://www.tv3.lv/gardumi/  

3.4. Balvas – kopā 3 balvas. Vienam uzvarētājam - 150 EUR naudas balva ideālajām vakariņām, trīs 

uzvarētāji saņems dāvanu grozu no Dr. Oetker. Balvu nodrošina UAB “Dr.Oetker Lietuva” 

pārstāvniecība Latvijā, reģistrācijas nr. 40006017994, juridiskā adrese: Eduarda Smiļģa iela 2A, LV-

1048, Rīga, Latvija. 

3.5. Lai piedalītos cīņā par balvu, nepieciešams izpildīt aktivitāti līdz galam, kā arī pareizi aizpildīt nepieciešamos 

laukus Anketā, atstājot kontaktinformāciju: vārds, uzvārds, e-pasts un telefons un piekrītot aktivitātes 

noteikumiem. 

3.6. Par balvas saņemšanas kārtību un laiku ar uzvarētājiem sazināsies SIA All Media Latvia pārstāvis. Paziņojums 

par uzvaru tiks nodots uz anketā norādīto kontaktinformāciju.  

3.7. Ja ar uzvarētāju nevar sazināties, izmantojot anketā norādīto kontaktinformāciju vai uzvarētājs neatbild 
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Organizatoram 7 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par balvas izņemšanas nosacījumiem, uzvarētājs 

zaudē tiesības uz balvu, un tiek noteikts cits uzvarētājs, atbilstoši noteikumiem. 

3.8. Ja uzvarētājs neizņem balvu vai nenorāda adresi pēc Organizatora vai balvas izsniedzēja lūguma, balva paliek 

konkursa organizētāju rīcībā. 

3.9. Aktivitātē nevar piedalīties “TV3 Group” darbinieki, darbinieku ģimenes locekļi, pakalpojuma sniedzēji, kuri 

iesaistīti šīs Aktivitātes organizēšanā un viņu ģimenes locekļi. 

 

4.  Personu datu apstrādes noteikumi: 

4.1. Datu apstrādes noteikumi pieejami tv3.lv Privātuma atrunas 4. punktā, sīkāk - https://tv3cdn.lv/2022/02/7072-

61f8ed4106d1c.pdf 

4.2. Piedaloties Aktivitātē, Dalībnieks ir informēts un piekrīt, ka  Aktivitātes administrēšanas, t.sk., uzvarētāju 

paziņošanas un balvas pasniegšanas, kā arī Aktivitātes popularizēšanas nolūkā: 

4.2.1. Organizators apstrādā Dalībnieku personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru) 

Aktivitātes laikā un 1 mēnesi pēc Aktivitātes. 

4.2.2. Viņa / viņas vārds un uzvārda pirmais burts var tikt publicēts Organizatora kanālos, piemēram, 

https://www.tv3.lv/, https://play.tv3.lv/ un SIA All Media Latvia sociālajos tīklos, gadījumā, ja iegūts 

Aktivitātes  uzvarētāja statuss. 

4.3. Gadījumā, ja SIA All Media Latvia saņem jebkādas pretenzijas par īstenoto Aktivitāti, SIA All Media Latvia 

apstrādā Dalībnieka personas datus, pamatojoties uz SIA All Media Latvia leģitīmajām interesēm, nolūkā, lai 

celtu, īstenotu juridiskas pretenzijas un aizstāvētos pret tām. 

4.4. Organizators nav atbildīgs par Dalībnieku iesniegtās informācijas saturu un iesniegšanas formu. Informācija, 

kas izpausta par Dalībnieku, ja attiecīgā informācija ir Dalībnieka sniegta, netiek uzskatīta par personas 

privātuma pārkāpumu. 

4.5. Aktivitātes Dalībnieka personas dati var tikt nodoti informācijas sistēmu attīstības un uzturēšanas 

pakalpojumu sniedzējiem. 

4.6. Uzvarētāju personas dati tiks nodoti UAB “Dr.Oetker Lietuva” pārstāvniecība Latvijā, reģistrācijas 

nr. 40006017994, juridiskā adrese: Eduarda Smiļģa iela 2A, LV-1048, Rīga, Latvija, tikai ar mērķi 

nodrošināt balvas saņemšanu. 

4.7. Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta Aktivitātes uzvarētāja identitāte un neatbilstību gadījumā tās izsniegšana tiks 

atcelta. 

4.8. Jebkuru jautājumu par personas datu apstrādi gadījumā, sazinieties ar SIA All Media Latvia, izmantojot e-

pasta adresi: gdprlv@tv3.lv vai pasta adresi: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021. 
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