TV šova “Gatava pārvērtībām” atlases
NOTEIKUMI
1.

Aizpildot dalībnieku pieteikšanās formu tiešsaistes anketā portālā “Skaties.lv”, anketas
iesniedzējs apliecina, ka brīvprātīgi un neviena nepiespiests dod neatsaucamu atļauju nofilmēto
un foto materiālu izmantošanai un pārraidīšanai TV kanālos (TV programmās: “TV3”, “LNT”,
“TV6”, “3+”, “Kanāls2”), internetā (portālos “Skaties.lv” un “tvplay.lv”), radio (radio
programmā “Star FM”), sociālajos tīklos un jebkurā citā vietā un veidā, kur to uzskatītu par
vajadzīgu šova veidotāji, SIA “All Media Latvia”, AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”, SIA “Star
FM” (“AM Latvia” grupas uzņēmumi) vai jebkura cita persona, kas ir iesaistīta šova veidošanās
vai materiālu izmantošanā, vai citā jebkādā veidā visā šova „Vakariņas četratā” projekta
realizācijas laikā un arī pēc šova.

2. Anketas iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka SIA “All Media Latvia”, AS “Latvijas
Neatkarīgā Televīzija”, SIA “Star FM” ir “AM Latvia” grupas uzņēmumi, kas veido saturu
televīzijas programmām “TV3”, “LNT”, “TV6”, “3+”, “Kanāls2”, izvieto informāciju interneta
portālos “Skaties.lv” un “tvplay.lv”, veido saturu radio programmai “Star FM” un izvieto
materiālus sociālajos tīklos. Anketas iesniedzējs apliecina, ka saprot, ka materiāli, kurus iesniedz,
var tikt izmantoti televīzijas, radio un interneta satura veidošanai un popularizēšanai.
3. “Gatava pārvērtībām” atlase veidota, lai atrastu šova dalībnieces, kam nepieciešamas pārmaiņas.
Atlasē ir 3 modes mākslinieki, kas vērtē dalībnieces, nosakot, kura no dalībniecēm tiks tālāk.

4.

Pieteikšanās noteikumi
4.1. Potenciālajam dalībniekam jāaizpilda pieteikuma anketa portālā “Skaties.lv”. Anketa
pieejama: Skaties.lv/gatavaparvertibam
4.2. Potenciālajam dalībniekam jāaizpilda anketa, norādot vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.
4.3. Nepieciešams pievienot īsu aprakstu par motivāciju, kādēļ dalībnieks vēlas pieteikties..
4.4. Pieteikšanās process ir nepieciešams, lai varētu atlasīt pēc iespējas labākus kandidātus.
4.5. Visus potenciālos dalībniekus izvērtēs žūrija.

5. Personu datu apstrādes noteikumi
5.1. Šajā tiešsaistes anketā pieprasīto datu pārzinis ir SIA ‘’All Media Latvia’’ (reģistrācijas
numurs: 40103065880, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, e-pasts:
tv3@ambaltics.eu).
5.2. Datu apstrādes nolūks – saņemt dalībnieku pieteikumus šova “X Faktors” veidotās aktivitātes
ietvaros, kura mērķis ir atrast darbinieku – publikas uzmundrinātāju.
5.3. Personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia” un, dati tiks nodoti producentu kompānijai
SIA “ONAIR” (TV šova “X Faktors” veidotāji).
5.4. Personu dati netiks nodoti šajos noteikumos neminētām trešajām personām.
5.5. Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.
5.6. Dalībniekam ir tiesības atsaukt savu dalību aktivitātē un savu datu apstrādi jebkurā laikā,
informējot par to SIA “All Media Latvia”, rakstot uz e-pastu: dati@skaties.lv.
5.7. Dalībniekam ir tiesības lūgt piekļuvi saviem datiem, 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 e-pastu dati@skaties.lv, lai saņemtu informāciju par
savu datu apstrādi un izmantotu savas tiesības uz datu pārnesamību.
5.8. Jautājumos, kas attiecas uz personas datu tiesisku apstrādi, Dalībniekam ir tiesības vērsties
Datu valsts inspekcijā.
5.9.SIA “All Media Latvia” uzglabās skatītāju pieteikumu datus līdz 2019.gada 31.decembrim.,
pēc kā dati tiks dzēsti. Uzfilmētie un samontētie video materiāli tiks uzglabāti SIA “All
Media Latvia” arhīvā līdz 2033.gadam (ieskaitot).

