
Skaties.lv PALIKT VAI PĀRVĀKTIES,VANKŪVERA konkursa noteikumi

1. Par konkursu

SIA “All Media Latvia” un SDV “IEVA RUKA” piedāvā aktivitāti „ Skaties.lv PALIKT VAI 
PĀRVĀKTIES, VANKŪVERA konkursā!”, turpmāk tekstā “konkurss”;

1.1. Konkursa norises vieta: Telvīzijas kanāls TV3 un mājas lapa www.skaties.lv/konkurss  
1.2. Konkursa būtība: SIA “All Media Latvia” aicina skatīties raidījumu
1.3. Konkursa jautājumiem un rezultātiem ir tikai izklaidējoša funkcija;
1.4. Lai piedalītos izlozē par balvu, nepieciešams atbildēt pareizi uz konkursa jautājumu un atstāt savu

kontaktinformāciju.

2. Konkursa norises laiks
2.1. Konkursa norises laiks: no 08.10 līdz 26.10. plkst. 23:59 (15 konkursa dienas);
2.2. Balvas izlozē piedalās visi lietotāji, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un  ievadījuši pareizu atbildi

kaut vienu konkursa norises dienu un anketā norādījuši savu kontaktinformāciju līdz attiecīgās dienas
plkst. 23:59.;

2.3. Konkursa uzvarētāja izloze notiks:
12.10.2018. ( tiks izlozēta 1 (viena) dāvanu karte)
18.10.2018  ( tiks izlozēta 2 (divas) dāvanu kartes)
26.10.2018. ( tiks izlozēta 2 (divas) dāvanu kartes)
 par izlozes rezultātu SIA “All Media Latvia” pārstāvis sazināsies tikai ar kandidātu, kurš būs ieguvis
balvu.

3. Konkursa balva
3.1. Balvas apraksts: 

5 (piecas) dāvanu kartes 100 EUR vērtībā veikalā Duni.
 Dāvanu kartes derīguma termiņš: 6 mēneši

3.2. Balvu nodrošina veikals  “Duni”. Veikals “Duni” nepiedalās uzvarētāja izlozē un nesaņem konkursa
dalībnieku datus;

3.3. Par balvas saņemšanu ar uzvarētāju sazināsies SIA “All Media Latvia”pārstāvis;
3.4. Balvu  uzvarētājs  varēs  saņemt  30  dienu  laikā  no  paziņošanas  brīža,  ierodoties  SIA “All  Media

Latvia” birojā Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021;
3.5. Paziņojums par uzvaru tiks nosūtīts uz anketā norādīto tālruni;
3.6. Uzvarētāja vārds un uzvārda pirmais burts tiks publicēts testa adresē www.skaties.lv/konkurss
3.7. Ja uzvarētājs neizņem balvu 30 dienu laikā, balva paliek konkursa organizētāju rīcībā.

4. Kā piedalīties konkursā
4.1. Lai  pretendētu  uz  balvu,  dalībniekam  laikā  no  08.10.  –  26.10.  jāskatās  raidījums  Palikt  vai

Pārvākties, Vankūvera, TV3, darba dienās (pirmdiena-piektdiena), laika posmā no plkst. 16:55 līdz
17:55  un  ekrānā  parādīsies  dinamiskais  logo  ar  simbolu,  kas  jāievada  konkursa  mājaslapā
(www.skaties.lv/konkurss) attiecīgajā dienā no plkst. 16:55 līdz plkst 23:59  (reģistrācija, kura tiks
veikta pirms un pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies izlozē); 

4.2. Konkursā drīkst piedalīties personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu;’
4.3. Katrs konkursa dalībnieks attiecīgajā dienā drīkst aizpildīt anketu, ievadot savu atbildi, vienu reizi;
4.4. Ja konkursa 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 anketa jāaizpilda no jauna;

4.5. Konkursa  organizatori  neuzņemas  atbildību  par  iepriekš  minētajiem  konkursa  pārtraukšanas
apstākļiem;

4.6. Balvas saņēmējs tiek izlozēts pēc nejaušības principa;

http://www.skaties.lv/konkurss


4.7. Ja  izlozēto  dalībnieku  nevar  sazvanīt  uz  anketā  norādīto  tālruni,  testa  organizatori  izlozē  citu
dalībnieku, kas ir pareizi atbildējis uz konkursa jautājumu;

4.8. Izlozē  piedalās  visi  dalībnieki,  kuri  atbildējuši  pareizi  uz  konkursa  jautājumu  un  atstājuši  savu
kontaktinformāciju  līdz  attiecīgās  konkursa  norises  dienas  plkst.  23:59.  Ievadot  pareizo  atbildi
konkursa  mājas  lapā vairākas  konkursa  norises  dienas,  dalībnieks  palielina  savas  iespējas  laimēt
balvu;

4.9. Katrs konkursa dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē un neietekmēt aktivitātes rezultātu
ar specializētām programmatūrām vai kādā citādā krāpnieciskā veidā.;

4.10. Ja konkursa uzvarētājs / uzvarētāja ir nepilngadīga, balvas saņemšanai ir nepieciešama vecāku
klātbūtne;

4.11.SIA “All Media Latvia” uzglabās aktivitātes dalībnieku datus līdz 26.11.2018., pēc kā dati tiks dzēsti;
4.12. Konkursa balvas saņēmēja dati tiks uzglabāti 30 dienas pēc aktivitātes noslēguma.

5. Aktivitātes norises gaita
5.1. Reģistrēties balvas izlozei var līdz 2018. gada 26. oktobra plkst. 23:59;
5.2. Piedaloties šajā konkursā Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā informācija var tikt izmantota komunikācijā

par aktivitāti ar SIA “All Media Latvia” un “Skaties.lv”;
5.3. SIA “All  Media  Latvia”  patur  tiesības  mainīt  konkursa  noteikumus  un  izslēgt  no  aktivitātes

negodprātīgus dalībniekus;
5.4. Ja  aktivitātes  Organizatori  konstatē  apzinātas  negodīgas  metodes,  aktivitātes,  Organizatoriem  ir

tiesības izslēgt Dalībnieku no turpmākas dalības aktivitātē bez brīdinājuma un jebkādiem papildus
paskaidrojumiem.

6. Personu datu apstrādes noteikumi
6.1. Piedaloties šajā aktivitātē, dalībnieki ir informēti un sniedz piekrišanu, ka viņu datus uz sniegtās

piekrišanas pamata apstrādā SIA “All Media Latvia”, reģistrācijas numurs 40103065880, juridiskā
adrese:  Dzelzavas  iela  120G,  Rīga,  LV-1021,  un  piekrīt,  ka  viņu  sniegtā  informācija  var  tikt
izmantota saziņā ar SIA “All Media Latvia” un “Skaties.lv”.

6.2. Datu apstrādes nolūks – aktivitātes noslēgumā sazināties ar balvas saņēmēju.
6.3. Personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia”.
6.4. Personu dati netiks nodoti trešajām personām.
6.5. Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.
6.6. 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;
6.7. 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;

6.8. Jautājumos,  kas attiecas uz personas datu tiesisku apstrādi,  Dalībniekam ir  tiesības vērsties Datu
valsts inspekcijā. 

6.9. SIA “All Media Latvia” uzglabās aktivitātes dalībnieku datus līdz 26.10.2018., pēc kā dati tiks dzēsti;
6.10. Konkursa balvas saņēmēja dati tiks uzglabāti 30 dienas pēc aktivitātes noslēguma.


