
“RANDIŅA STĀSTS” 
konkursa noteikumi

Par konkursu

• “Bez Tabu” organizē konkursu “RANDIŅA STĀSTS”, turpmāk tekstā “konkurss” .

• Informācijai par konkursa norisi un rezultātiem var sekot portāla “Beztabu.lv” lapā

www.b  eztabu.lv/tomatarandini

• Konkursa  būtība: Raidījuma  “Bez  Tabu”  skatītājiem ir  iespēja  padalīties  ar

saviem labākā  randiņa  stāstiem,  kurus  pēcāk  apkopos  lapā

www.beztabu.lv/tomatarandini. 

• Katru  dienu kādu no stāsta autoriem sazvanīs radio “Star  FM” moderators

Egons Reiters un lūgs pastāstīt savu aprakstīto stāstu.

• “Bez  Tabu”  žūrija  trīs  nedēļu  garumā  izvēlēsies  vienas  nedēļas  spilgtāko

stāstu, ko konkursa noslēgumā publicēs www.beztabu.lv/tomatarandini lapā.

• Laimīgais  katras  nedēļas  spilgtākā  stāsta  autors  saņems  dāvanu  grozu  no

“Spilva”.

Konkursa norises laiks

 Stāstu apkopošana paredzēta no 12.06.18-02.07.18.

 Pirmo izvēlēto stāstu paziņos 18.06.18, otro – 25.06.18 un trešo – 02.07.18.

 Radio “Star FM” moderators, pēc izvēles kādu no stāstu autoriem sazvanīs laika

posmā no 13.06-02.07 pulksten 18:45.

 Labāko stāstu autori tiks publicēti lapā www.beztabu.lv/tomatarandini 

Kā piedalīties konkursā

 www.beztabu.lv/tomatarandini lapā  jāaizpilda  anketa,  kurā  jānorāda  vārds,

uzvārds, telefona numurs un randiņa stāsts līdz 500 zīmēm.

 Lai piedalītos konkursā dalībniekiem jābūt pilngadīgiem.

Konkursa balva un tās saņemšana

• Ar laimīgo labākā stāsta  autoru sazināsies “Bez Tabu” pārstāvis  pa anketā

norādīto  telefona  numuru  nedēļas  laikā  pēc  uzvarētāja  paziņošanas

www.beztabu.lv/tomatarandini lapā.
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Konkursa noteikumi

• Konkursa  dalībnieki  aizpilda  portālā  “Beztabu.lv”  konkursa  anketu.  Anketa

pieejama lapā    www.beztabu.lv/tomatarandini

• Konkursā piedalās:

o Dalībnieki no 18 gadu vecuma.

o Dalībnieki  ir  iepazinušies  ar  konkursa  noteikumiem  un  piekrīt  stāsta

izvietošanai  Beztabu.lv  digitālajā  vidē,  kā  arī,  vajadzības  gadījumā  –

uzņēmuma  pārraudzībā  esošajos  sociālajos  kanālos

(facebook.com/BezTabuTV3/,  twitter.com/BezTabuTV3,

draugiem.lv/beztabu/, kā arī instagram.com/bez.tabu/).

• Katrs  konkursa  dalībnieks  apņemas  godīgā  veidā  piedalīties  konkursā  un

neietekmēt aktivitātes rezultātu krāpnieciskā veidā.

• 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.

• “Beztabu.lv” patur tiesības mainīt konkursa noteikumus un izslēgt no aktivitātes

negodprātīgus dalībniekus. 

• Dalībnieki ar sava stāsta iesniegšanu sniedz piekrišanu tā publicēšanai Beztabu.lv

digitālajā  vidē,  kā  arī,  vajadzības  gadījumā,  uzņēmuma  pārraudzībā  esošajos

sociālajos kanālos.

• Konkursu atbalsta SIA “Orkla Foods Latvija”.

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

“Beztabu.lv”. 

• Datu  apstrādes  nolūks  –  projekta  “Randiņa  stāsts”  dalībnieku  atlase  un  lai

sazinātos  ar  izvēlētajiem  kandidātiem  un  projekta  noslēgumā  ar  balvas

saņēmēju.  Iesniedzot datus, dalībnieki uzņēmumam SIA ‘’All Media Latvia’’ dod
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savu piekrišanu izmantot iesniegtos datus un apstrādāt tos iepriekš norādītajam

mērķim,  kā  arī  nodot  norādītos  datus  citiem  SIA  “All  Media  Baltics”  grupas

uzņēmumiem   (AS  “Latvijas  Neatkarīgā  Televīzija,  reģistrācijas  numurs:

50003285371, juridiskā adrese:  Dzelzavas  iela  120G, Rīga,  LV-1021; SIA “Star

FM”, reģistrācijas numurs: 40003163456, juridiskā adrese:  Dzelzavas iela 120G,

Rīga,  LV-1021;  AS  “TVPlay  Baltics”  Latvijas  filiāle  reģistrācijas  numurs:

40103238282, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021) un konkursa

veidotājiem (SIA “All Media Latvia”, reģistrācijas numurs: 40103065880, juridiskā

adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV–1021).

• Personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia”.

• Personas dati netiks nodoti konkursa atbalstītājam SIA “Orkla Foods Latvija”.

• Personu dati netiks nodoti citām šeit neminētām trešajām personām.

• 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  “Beztabu.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. 

• “Beztabu.lv” uzglabās aktivitātes dalībnieku datus līdz 31.07.2018., pēc kā dati

tiks dzēsti. 

• Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā visos jautājumos, kas attiecas uz

personas datu tiesisku apstrādi.
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