Konkursa “TV3 Mini Lieldienas” noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. SIA All Media Latvia noteikumi aktivitātei “TV3 Mini Lieldienas” (turpmāk tekstā –
“konkurss”) sociālajā medijā Instagram un televīzijas kanālā TV3 Mini.
1.2. Konkursam ir izklaidējoša auditorijas iesaistes funkcija (turpmāk - Noteikumi).
1.3. Šie Noteikumi ir jāievēro visām personām, kuras piedalās konkursā.
1.4. (Gadījumos, ja persona piedalās konkursā citas personas vietā, tā apņemas informēt
personu par šajos noteikumos noteikto un uzņemas pilnu atbildību, arī materiālo, pret
personu, kuras datus un/vai privātās dzīves informāciju sniegusi, kā arī apņemas segt visus
zaudējumus SIA All Media Latvia.)
1.5. Piedaloties dalībai konkursā sociālo mediju platformā Instagram (turpmāk – Instagram ),
konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un ir informēts, ka:
1.5.1. dati un fotogrāfijas/zīmējumi tiks izmantoti publicēšanai un konkursa uzvarētāju
atlases procesā;
1.5.2. konkursa uzvarētāju atlases procesā iegūtie dati un foto materiāli tiks izmantoti SIA
All Media Latvia sociālajos tīklos (TV3 Mini Instragram, TV3 Instragram, TV3
Facebook), interneta portālā skaties.lv un pārraidīšanai TV kanālā TV3 Mini, satura
veidošanai un popularizēšanai, kā arī konkursa un konkursa arhīva materiālu
nodrošināšanai.
1.6. SIA All Media Latvia patur tiesības mainīt noteikumus un izslēgt no aktivitātes
negodprātīgus dalībniekus vai dalībniekus.
1.7. Piedalīties konkursā un pretendēt uz balvu var dalībnieki (un/vai pieteikt dalībniekus) no 18
gadu vecuma.
2. Konkursa noteikumi
2.1. Konkursa norises vieta: TV3 Mini Instagram profils:
https://www.instagram.com/tv3mini.lv/.
2.2. Konkursa būtība: Vecāki savā Instagram profilā ievieto sava bērna/-u Lieldienu zīmējumu/us, pievienojot tēmturi #TV3MiniLieldienas.
2.3. Katrs dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties konkursā un neietekmēt aktivitātes
rezultātu kādā citādā krāpnieciskā veidā.
3. Konkursa norises laiks un konkursa balva
3.1. Konkurss noritēs no 22.03.2020. plkst. 10:00 – 05.04.2020. plkst. 23:59.
3.2. Uz balvu pretendē visi, kuri būs izpildījuši konkursa noteikumus konkursa norises periodā.
3.3. Uzvarētāju izvēle notiks 06.04.2020., par konkursa rezultātiem tiks paziņots TV3 Mini
Instagram profilā un uzvarētājiem tiks nosūtīta ziņa Instagram.
3.4. Iesūtītie zīmējumi/foto tiks publicēti SIA All Media Latvia sociālajos tīklos (TV3 Mini
Instragram, TV3 Instragram, TV3 Facebook), interneta portālā skaties.lv un pārraidīšanai
TV kanālā TV3 Mini. Arī tie, kuri nebūs uzvarējuši izlozē.
3.5. Zīmējumu kompilācijas klips tiks raidīts TV ēterā kanālā TV3 Mini no 10.04.2020. līdz
13.04.2020., sociālajos medijos tas tiks izvietots 10.04.2020.
3.6. Balva – piecas dāvanas 60 EUR vērtībā. Balvu nodrošina no SIA “Anvol”, reģ. numurs
LV40003371192, juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads , LV-2130,
Latvija.
3.7. Lai piedalītos izlozē par balvu, nepieciešams izpildīt konkursa noteikumus.

3.8. Ja uzvarētājs neatbild privātajai ziņai savā Instagram profilā, konkursa organizatori izvēlas

citu dalībnieku.
3.9. Par balvas saņemšanu abas puses vienosies, atbilstoši valstī notiekošajam.

4.

Personu datu apstrādes noteikumi
4.1. Datu pārzinis - SIA All Media Latvia, reģistrācijas numurs: 40103065880, juridiskā adrese:

Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, (turpmāk tekstā arī Pārzinis).
4.2. Datu apstrādes nolūks – atspoguļot SIA All Media Latvia organizētos pasākumus masu

informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu SIA All Media Latvia veidoto
produktu, zīmola un datu subjekta atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta,
pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta a) un
f) apakšpunktu, t.i.:
4.2.1. Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu
savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas
piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, tādējādi atļaujot Pārzinim
apstrādāt personas datus noteikumos noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir
saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram, pirms pasākuma un šajos noteikumos
personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un
persona apmeklējot pasākumu, sniedzot intervijas, apzināti fotografējoties un
filmējoties piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajos noteikumos norādīto
mērķu sasniegšanai).
4.2.2. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu,
izmantojot šajos noteikumos norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums
neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas
piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru
veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz
Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm.
4.2.3. Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus,
kuros tas ņem dalību, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi
nodrošinot tā zīmolu vai zīmolu, atpazīstamību un vēsturiskā arhīva materiāla
nodrošināšanu. Pārzinis, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram
no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot norādīto
informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi.
4.3. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: Pārzinis un tā pilnvarotās personas,
datu subjekts par sevi, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
4.4. Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.
4.5. Dalībniekam ir tiesības:
4.5.1. lūgt piekļuvi saviem datiem, labot savus datus, ja tie ir neprecīzi, kā arī tos dzēst,
ja datu apstrādei nepastāv cits tiesisks pamats.
4.5.2. vērsties pie SIA All Media Latvia, iesniedzot iesniegumu ar elektronisko parakstu
rakstot uz e-pastu dati@skaties.lv vai nosūtot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
noformētu iesniegumu uz SIA All Media Latvia juridisko adresi, lai saņemtu
informāciju par savu datu apstrādi un izmantotu savas tiesības.
4.5.3. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā
(www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un
intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.6. Atbildes uz iesniegumiem tiks nosūtītas pa pastu uz datu subjekta deklarēto dzīvesvietas

adresi, uz datu subjekta norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja
atbildi vēlēsies saņemt elektroniski.
4.7. Datu subjektam ir pienākums:
4.7.1. saprātīgā laika periodā sniegt informāciju par izmaiņām sniegtajos datos,
nodrošinot patiesu un aktuālu informāciju;
4.7.2. nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības
ietvaros SIA All Media Latvia var lūgt sniegt papildu informāciju, lai
pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu. Tas
nepieciešams konkrētās personas un citu personu datu aizsardzībai, lai būtu
skaidrs, ka tieši šī persona ir datu subjekts un, ka saziņas un/vai sadarbības
ietvaros izpaustā informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai
personai, neaizskarot citu personu tiesības.
4.7.3. Ja persona nebūs sniegusi papildu informāciju un/vai būs šaubas par pieprasītāja
identitāti, tad personas datu aizsardzības nolūkos SIA All Media Latvia var atlikt
pieprasījuma izskatīšanu līdz brīdim, kad būsim pārliecināti par to, ka tieši šī
persona pieprasījusi minētās ziņas;
4.7.4. jau pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar šiem Noteikumiem, kā arī
iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses
tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos.
4.8. SIA All Media Latvia uzglabās konkursa datus līdz 2020. gada 31. decembrim, pēc kā dati
tiks dzēsti.
4.9. Uzfilmētos un samontētos video materiālus, kā arī skaņas ierakstus SIA All Media Latvia
glabās iegūto informāciju līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim, tas ir, veidojot
zīmola atpazīstamību, vēsturisko arhīvu, attiecīgā informācija tiks glabāta patstāvīgi, ja vien
nebūs šajos noteikumos minētie priekšnoteikumi tās dzēšanai vai līdz brīdim, kad SIA All
Media Latvia atzīs, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

