
Spēles “Pull&Bear drēbings” noteikumi

Par konkursu

• Skaties.lv  organizē  spēli  „Pull&Bear  drēbings”,  turpmāk
tekstā “konkurss”.

• Konkursa norises vieta: Skaties.lv mājaslapa.
• Konkursa būtība: Skaties.lv aicina nobalsot par favorītpāri, kuri

apmainījušies  ar  veikala  “Pull&Bear”  jaunākās  kolekcijas
drēbēm

• Izlozē  piedalīsies  spēles  dalībnieks,  kurš  būs  piedalījies
konkursā no 09.11. - 15.12.

• Balva  tiks  pasniegta  diviem  spēles  dalībnieks,  kuri  būs
nobalsojuši par vienu no trim pāriem.

Konkursa norises laiks

• Konkursa norises laiks - līdz 15.12. plkst. 12.00. 
• Konkursa  uzvarētājs  tiks  paziņots  konkursa  lapā

www.skaties.lv/drebings/

Konkursa balva

• Divas dāvanu kartes no veikala “Pull&Bear” 60 eiro vērtībā
• Balvu nodrošina “Pull&Bear”
• Par  balvu  saņemšanu  ar  uzvarētājiem  sazināsies  portāla

“Skaties.lv” pārstāvis.
• Paziņojums par balvas saņemšanu tiks nosūtīts uz uzvarētāja

norādīto tālruņa numuru. 

Konkursa norises gaita

• Konkursa dalībnieks nobalso par savu favorītpāri     
• Konkursā piedalās tie dalībnieki, kuri ir nobalsojuši par kādu no

trim pāriem un atstājuši savu kontaktinformāciju
• Ja  konkursam noslēdzoties,  uzvarējuši  ir  vairāki  dalībnieki  ar

vienādu  balsu  skaitu,  balva  tiek  izlozēta  pēc  nejaušības
principa.

• Katrs spēles dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē
un  neietekmēt  aktivitātes  rezultātu  ar  specializētām
programmatūrām vai kādā citādā krāpnieciskā veidā. 

• Piedaloties  šajā  konkursā  dalībnieki  piekrīt,  ka  viņu  sniegtā
informācija var tikt izmantota saziņā ar SIA “All Media Latvia”
un Skaties.lv.

• Skaties.lv patur tiesības mainīt konkursa noteikumus un izslēgt
no aktivitātes negodprātīgus dalībniekus. 

• Ja  konkursa  Organizators  konstatē  apzinātas  negodīgas
metodes  rezultāta  uzlabošanai,  konkursa  Organizatoram  ir



tiesības  izslēgt  Dalībnieku  no  turpmākas  dalības  spēlē  bez
brīdinājuma un jebkādiem papildus paskaidrojumiem, anulējot
dalībnieka spēles rezultātus. Minētās tiesības Organizators var
izmantot gan konkursa norises laikā, gan konstatējot attiecīgos
apstākļus pie konkursa rezultātu apkopošanas. 

Personu datu apstrādes noteikumi

 Piedaloties šajā aktivitātē, dalībnieki apliecina, ka ir informēti, 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”. 

 Datu apstrādes nolūks – spēles „Pull&Bear drēbings” potenciālo
dalībnieku atlase un saziņa ar konkursā laimējušajām personām.
Iesniedzot  datus,  dalībnieki  uzņēmumam SIA ‘’All  Media  Latvia’’
dod savu piekrišanu izmantot  iesniegtos datus un apstrādāt tos
iepriekš norādītajam mērķim.

 Personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia”.
 Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.
 Dalībniekam ir tiesības atsaukt savu dalību aktivitātē jebkurā laikā,

informējot  par  to  SIA  “All  Media  Latvia”,  rakstot  uz  e-pastu:
dati@skaties.lv.

 Dalībniekam  ir  tiesības  lūgt  piekļuvi  saviem  personas  datiem,
pieprasīt  tos  labot  vai  dzēst,  ja  datu  apstrādei  nepastāv  cits
tiesisks  pamats,  ierobežot  datu  apstrādi,  tiesības  iebilst  pret
apstrādi,  kā  arī  tiesības  uz  datu  pārnesamību.  Dalībniekam  ir
tiesības vērsties “Skaties.lv”, rakstot uz šajos noteikumos norādīto
e-pasta adresi, lai izmantotu savas tiesības uz datu pārnesamību.

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

 “Skaties.lv” uzglabās aktivitātes dalībnieku datus līdz 16.12.2019.
pēc kā dati tiks dzēsti. 

 Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā visos jautājumos,
kas attiecas uz personas datu tiesisku apstrādi.

mailto:dati@skaties.lv

