
 
Privātuma atruna 

1. Personas datu apstrādes noteikumi 

Šīs Tīmekļa vietnes tv3.lv lietošanas noteikumu sadaļas mērķis ir sniegt Tīmekļa vietnes 

apmeklētājiem informāciju par SIA All Media Latvia,  SIA “Star FM” Tīmekļa vietnes ietvaros 

veikto personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. 

aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – Regula) 

13. un 14. pantu. 

 

Šajā Tīmekļa vietnes noteikumu sadaļā ir ietverta šāda informācija par Tīmekļa vietnes 

ietvaros veikto apmeklētāju personas datu apstrādi un, tostarp: 

- Personas datu apstrādes pamatprincipiem; 

- Personas datu apstrādes nolūkiem un juridisko pamatojumu; 

- Apstrādāto personas datu un datu subjektu kategorijām; 

- Personas datu nodošanu un to saņēmējiem; 

- Personas datu apstrādes un to glabāšanas ilgumu; 

- Tīmekļa vietnes apmeklētāja kā datu subjekta tiesībām. 

 

2. Personas datu pārzinis un kontaktinformācija 

Tīmekļa vietnes ietvaros Jūsu nodoto personas datu apstrādi veic SIA All Media Latvia, Reģ. 

Nr. 40103065880, Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021 un/vai SIA “Star FM”, Reģ Nr. 

40003163456, Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV–1021, kas katra atsevišķi ir uzskatāma par Jūsu 

personas datu Pārzini (turpmāk SIA All Media Latvia un SIA “Star FM” abas kopā un katra 

atsevišķi šīs sadaļas ietvaros – Pārzinis). 

Pārziņu kontaktinformācija saistībā ar Tīmekļa vietnes ietvaros veikto tās apmeklētāju 

personas datu apstrādi ir: 

 

SIA All Media Latvia 

E-pasts: gdprlv@tv3.lv 

SIA “Star FM” 

E-pasts: gdprlv@tv3.lv 

 

3. Personas datu apstrāde komerciālu paziņojumu nosūtīšanas ietvaros 

Personas datu apstrādes nolūks: 

Gadījumā, ja Tīmekļa vietnes ietvaros Jūs esiet pierakstījies komerciālu paziņojumu 

saņemšanai no Pārziņa un tās grupas uzņēmumiem, un, līdz ar to veicis savu personas datu 

nodošanu Pārzinim informatīvu paziņojumu saņemšanai par Pārziņa un tās grupas 

uzņēmumiem jaunumiem un aktualitātēm, tad Pārzinis veiks šo Jūsu personas datu apstrādi 

šī nolūka sasniegšanai, proti, komerciālu paziņojumu nosūtīšanai. 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats un ar to saistītie jautājumi: 

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats komerciālu paziņojumu nosūtīšanas ietvaros 

ir Jūsu sniegtā piekrišana, saņemt komerciālus paziņojumus uz Jūsu norādīto 

kontaktinformāciju. 

Piekrišanu personas datu apstrādei komerciālu paziņojumu saņemšanai var sniegt tikai tās 

personas, kas var patstāvīgi darboties. Ja informāciju par jaunumiem vai piedāvājumiem vēlas 

saņemt persona, kas nav sasniegusi 13 gadu vecumu, lūdzam ar mums sazināties šādas 

personas vecākus vai aizbildņus. 



 
Persona, kura veic personas datu nodošanu Pārzinim komerciālu paziņojumu saņemšanai, ir 

tiesīga, Pārzinim nodot tikai un vienīgi savus personas datus. Personai ir aizliegts, Pārzinim 

Tīmekļa vietnes ietvaros nodot citas personas datus. Tomēr, gadījumā, ja Tīmekļa vietnes 

ietvaros tiek veikta citas personas datu nodošana Pārzinim, tad šī persona kā neatkarīgs 

personas datu pārzinis ir atbildīgs par juridiska pamata nodrošināšanu šādu personas datu 

nodošanai Pārzinim un personas, kuras dati tiek nodoti Pārzinim, informēšanu par tās veikto 

personas datu apstrādi saskaņā ar šiem Tīmekļa vietnes personas datu apstrādes 

noteikumiem un vispārīgu šī personas datu apstrādes procesa atbilstības nodrošināšanu 

Regulai un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem. 

Uzņēmums, kas nodrošina IT risinājumus mārketinga vajadzībām, jaunumu, piedāvājumu un 

informācijas nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem (Echobox, Echobox Ltd. pakalpojumu 

sniedzējam, kura datu centri var atrasties arī ārpus Eiropas Savienības, Amerikas 

Savienotajās Valstīs, sīkāka informācija par nodrošināto privātuma aizsardzību ir pieejama 

šajā vietnē: https://www.echobox.com/privacy. Ievadot savus personas datus, jūs piekrītat 

šādu datu nosūtīšanai, glabāšanai un apstrādei. Echobox ir apliecinājis, ka nodrošina 

personas datu aizsardzību, piemērojot Eiropas Komisijas apstiprinātās standartklauzulas 

personas datu aizsardzībai, kad paredzēta personas datu nodošana uz Amerikas 

Savienotajām Valstīm, tādējādi nodrošinot personas datu aizsardzību.) 

Apstrādātās datu subjektu kategorijas:  

Komerciālu paziņojumu nosūtīšanas ietvaros Pārzinis veic Jūsu kā personas datu iesniedzēja 

personas datu apstrādi un to citu personu datu apstrādi, kuru dati mums ir iesniegti līdz ar 

pieteikumu.  

Apstrādātās personas datu kategorijas: 

Komerciālu paziņojumu nosūtīšanas ietvaros Pārzinis veic šādu personas datu kategoriju 

apstrādi:  

1) personas identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds);  

2) personas kontaktinformācija (piemēram, tālrunis, e-pasta adrese);  

3) profesionālā informācija, informācija par personas darba vietu, ieņemamo amatu. 

 

Personas datu glabāšanas ilgums: 

Jūsu personas dati, kas ir iegūti Pārziņa komerciālu paziņojumu nosūtīšanai tiks apstrādāti 

līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim. 

 

 

4. Personu datu apstrāde aktivitāšu un konkursu atlases procesa organizēšanas 

ietvaros 

Personas datu apstrādes nolūks: 

Gadījumā, ja Tīmekļa vietnes ietvaros Jūs esat pierakstījies Pārziņa organizēta konkursa 

un/vai aktivitātes atlases procesam un līdz ar to veicis savu personas datu nodošanu atbilstoši 

konkrētā Pārziņa konkursa vai aktivitātes atlases noteikumiem, tad Pārzinis veiks šo Jūsu 

personas datu apstrādi šī nolūka sasniegšanai, proti, jūsu dalības izvēlētajā konkursā vai 

aktivitātē izvērtēšanai un nodrošināšanai. 

Tāpat, atkarībā no konkrētās Pārziņa Tīmekļa vietnē organizētās aktivitātes vai konkursa 

atlases procesa un, ja to paredz Pārziņa konkursa vai aktivitātes atlases noteikumi, Jūsu 
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personas dati var tikt apstrādāti ar mērķi, atspoguļot Pārziņa organizētos pasākumus masu 

informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu Pārziņa veidoto produktu, zīmola un 

datu subjekta atpazīstamību. 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats un ar to saistītie jautājumi: 

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats aktivitāšu un konkursu dalībnieku atlases 

organizēšanas ietvaros ir atkarīgs no konkrētā Pārziņa organizētā konkursa vai aktivitātes 

atlases noteikumiem, bet vairumā gadījumu tā ir piekrišana datu apstrādei, kas sniegta līdz ar 

jūsu pieteikšanos atlases konkursam vai aktivitātei saskaņā ar publicētajiem noteikumiem. 

Piekrišanu personas datu apstrādei Pārziņa organizētas aktivitātes vai konkursa ietvaros var 

sniegt tikai tās personas, kas var patstāvīgi darboties. Ja dalību Pārziņa organizētajā aktivitātē 

vai konkursā vēlas ņemt persona, kas ir jaunāka par normatīvajos aktos noteikto vecuma 

robežu, kas dod tiesības patstāvīgi darboties, lūdzam ar mums sazināties šādas personas 

vecākus vai aizbildņus. 

Persona, kura veic personas datu nodošanu Pārzinim līdz ar pieteikšanos dalībai tā organizētā 

aktivitātē vai konkursā ir tiesīga Pārzinim nodot tikai un vienīgi savus personas datus. 

Personai ir aizliegts Pārzinim Tīmekļa vietnes ietvaros nodot citas personas datus. Tomēr, 

gadījumā, ja Tīmekļa vietnes ietvaros tiek veikta citas personas datu nodošana Pārzinim, tad 

šī persona kā neatkarīgs personas datu pārzinis ir atbildīgs par juridiska pamata 

nodrošināšanu šādu personas datu nodošanai Pārzinim un personas, kuras dati tiek nodoti 

Pārzinim, informēšanu par tās veikto personas datu apstrādi saskaņā ar šiem Tīmekļa vietnes 

personas datu apstrādes noteikumiem un vispārīgu šī personas datu apstrādes procesa 

atbilstības nodrošināšanu Regulai un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem. 

Apstrādātās datu subjektu kategorijas:  

Aktivitāšu un konkursu atlases procesa organizēšanas ietvaros Pārzinis veic Jūsu kā 

personas datu iesniedzēja personas datu apstrādi un to citu personu datu apstrādi, kuru dati 

mums ir iesniegti līdz ar pieteikumu.  

Apstrādātās personas datu kategorijas: 

Aktivitāšu un konkursu atlases procesa organizēšanas ietvaros Pārzinis veic tādu Jūsu 

personas datu apstrādi, kurus Jūs esiet iesniedzis sava pieteikuma ietvaros un jebkādu citu 

Jūsu personas datu apstrādi, kurus Pārzinis ir ieguvis Jūsu kandidatūras izvērtēšanas 

ietvaros. Lai arī apstrādājamo personas datu kategoriju apjoms ir atkarīgs no konkrētās 

organizētās aktivitātes vai konkursa, un ir noteikts aktivitātes vai konkursa organizēšanas 

noteikumos, šī procesa ietvaros varētu tikt veikta sekojošu Jūsu personas datu kategoriju 

apstrāde:  

1) personas identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums);  

2) personas kontaktinformācija (piemēram, tālrunis, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, 

u.c.);  

3) profesionālā informācija, informācija par personas darba vietu, ieņemamo amatu. 

 

Personas datu glabāšanas ilgums: 

Personas dati, kas ir iegūti pieteikuma dalībai aktivitātē vai konkursā tiks apstrādāti vienu 

mēnesi pēc konkrētās aktivitātes vai konkursa termiņa beigām, vai līdz Jūsu sniegtās 

piekrišanas atsaukšanas brīdim. 



 
Gadījumā, ja atbilstoši konkursa vai aktivitātēs noteikumiem, Tīmekļa vietnes ietvaros tiek 

iesniegti video, foto un/vai citi audiovizuāli materiāli, kas satur Jūsu personas datus un Pārzinis 

šos materiālus ir izmantojis un iekļāvis publicējamā vai jau publicētā materiālā, Pārzinis šādus 

materiālus glabās līdz tā tiesisko interešu nodrošināšanas brīdim. Sīkāka informācija par šādu 

datu glabāšanu un izmantošanu ir noteikta konkrētās Pārziņa aktivitātes vai konkursa 

noteikumos. 

5. Personas datu apstrāde sabiedrības informēšanas mērķiem 

Personas datu apstrādes nolūks: 

Gadījumā, ja Tīmekļa vietnes ietvaros Jūs veiciet savu personas datu nodošanu ar mērķi 

informēt Pārzini par sabiedriski būtiskiem jautājumiem, piemēram, Tīmekļa vietnes ietvaros 

sniedzot informāciju TV3 ziņu dienesta, raidījumu Bez Tabu un Degpunktā, un Radio "Star FM 

sadaļā “raksti mums” vai “sazinies ar mums” sadaļā vai sniedzot informāciju izmantojot sadaļu 

“Kontakti”, vai Tīmekļa vietnes sadaļā “Sūdzību dēlis” vai “Degpunktā reportieris”, tad Pārzinis 

veiks Jūsu personas datu apstrādi, kas iesniegti līdz ar informācijas sniegšanu šī nolūka 

sasniegšanai, proti, jūsu iesūtītās informācijas izvērtēšanai un, ja nepieciešams, sabiedrības 

informēšanai par sabiedriski būtiskiem jautājumiem. 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats un ar to saistītie jautājumi: 

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats, kas ir iesniegti ar mērķi, lai Pārzinis 

informētu sabiedrību par sabiedriski būtiskiem jautājumiem ir Pārziņa vai trešās personas 

leģitīmas intereses. Proti, Pārziņa leģitīmās intereses kā žurnālistikas jomas pārstāvjiem ir 

informēt sabiedrību par sabiedriski būtiskiem jautājumiem, kas tādējādi nodrošina trešo 

personu leģitīmo interešu aizstāvību. 

Persona, kura veic personas datu nodošanu Pārzinim ir tiesīga Pārzinim nodot tikai un vienīgi 

savus personas datus. Personai ir aizliegts Pārzinim Tīmekļa vietnes ietvaros nodot citas 

personas datus. Tomēr, gadījumā, ja Tīmekļa vietnes ietvaros tiek veikta citas personas datu 

nodošana Pārzinim, tad šī persona kā neatkarīgs personas datu pārzinis ir atbildīgs par 

tiesiska pamata nodrošināšanu šādu personas datu nodošanai Pārzinim un vispārīgu šī 

personas datu apstrādes procesa atbilstības nodrošināšanu Regulai un citiem 

piemērojamajiem tiesību aktiem.  

Apstrādātās datu subjektu kategorijas:  

Personas datu apstrādes sabiedrības informēšanas mērķiem veikšanas ietvaros Pārzinis veic 

Jūsu kā personas datu iesniedzēja personas datu apstrādi un to citu personu datu apstrādi, 

kuru dati mums ir iesniegti līdz ar informācijas iesniegumu.  

Apstrādātās personas datu kategorijas: 

Personas datu apstrādes sabiedrības informēšanas mērķiem veikšanas ietvaros, Pārzinis veic 

iesniedzēja personas datu apstrādi un jebkādu personas datu apstrādi, kuri Pārzinim ir nodoti  

informācijas iesniegšanas ietvaros. Piemēram, Pārzinis šī procesa ietvaros var veikt sekojošo 

personas datu kategoriju apstrādi:  

1) personas identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds);  
2) personas kontaktinformācija (piemēram, tālrunis, e-pasta adrese);  
3) profesionālā informācija, informācija par personas darba vietu, ieņemamo amatu; 
4) Informācija par personas paradumiem, statusu sabiedrībā, sabiedriskajām aktivitātēm; 
5) u.c. 

Personas datu glabāšanas ilgums: 



 
Personas datu glabāšanas termiņš ir atkarīgs no tā, vai Pārzinim iesniegtā informācija un tās 

saturošie personas dati tiek vai netiek izmantoti sabiedrības informēšanās nolūkos. Gadījumā, 

ja iesniegtā informācija tiek izmantota sabiedrības informēšanas nolūkos, saistītie personas 

dati var būt iekļauti publicējamā vai jau publicētā, pārraidītā materiālā, Pārzinis šādus 

materiālus glabās līdz tā tiesisko interešu nodrošināšanas brīdim. Gadījumā, ja iesūtītā 

informācija netiek izmantota sabiedrības informēšanas nolūkos, tad Jūsu iesniegums kopā ar 

saistīto informāciju tiks 6 mēnešus pēc tā iesniegšanas. 

6. Pārziņa izmantotie personas datu apstrādes juridiskie pamati – datu subjekta 

piekrišana vai Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses 

Datu subjekta piekrišana: 

Ja konkrētā personas datu apstrāde tiek pamatota ar personas (datu subjekta) piekrišanu, tad 

Pārzinis nodrošina, ka piekrišana tiek brīvi sniegta, tā tiek iegūta kā konkrēta, apzināta un 

viennozīmīga personas norāde uz tās vēlmēm attiecībā uz tās konkrēto personas datu 

apstrādi konkrētam nolūkam. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, 

nosūtot pieprasījumu Pārzinim uz tā e-pasta adresi: gdprlv@tv3.lv vai pasta adresi: Dzelzavas 

iela 120G, Rīga, LV-1021 ar norādi “Iesniegums par piekrišanas atsaukšanu”. Piekrišanas 

atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatota uz piekrišanu pirms tās atsaukuma. 

Pārziņa un citu trešo personu leģitīmās intereses: 

Ja konkrētā personas datu apstrāde tiek pamatota ar Pārziņa vai citu trešo personu 

leģitīmajām interesēm, tad Pārzinis nodrošina, ka šāda apstrāde ir samērīga attiecībā pret 

personu, kuras personas dati tiek apstrādāti un, ka šāda apstrāde nesamērīgi negatīvi 

neierobežo personas tiesības uz privātumu.  

Pārzinim var būt leģitīma interese veikt personas datu apstrādi, lai atspoguļotu tā organizētos 

pasākumus vai pasākumus, kuros persona ņem dalību, masu informācijas līdzekļos un 

sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā zīmolu vai zīmolu, atpazīstamību un vēsturiskā arhīva 

materiāla nodrošināšanu.  

Gadījumā, ja Pārziņa veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats ir tā vai citu personu 

leģitīmās intereses, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, Pārzinis nodrošina, ka datu 

subjektam ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot norādīto informāciju, lai 

iebilstu pret Pārziņa veikto personas datu apstrādi. 

7.  Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas 

Personas datu nodošana apstrādātājiem: 

Atsevišķu datu apstrādes nolūku sasniegšanai Pārzinis ir tiesīgs personas datus nodot, darīt 

pieejamus apstrādātājiem – personām, kuras personas datu apstrādi veic Pārziņa vārdā, 

uzdevumā, pamatojoties uz Pārziņa dotiem norādījumiem, rakstisku līgumu ar Pārzini un tikai 

līgumā noteiktam apstrādes mērķim. Pārzinis apstrādi uztic apstrādātājiem, piemēram, šādos 

gadījumos: 

1) Pārziņa informācijas sistēmu, serveru, programmu uzturēšana, personas datu 

glabāšana, aizsardzības nodrošināšana; 

2) Komerciālu paziņojumu nosūtīšanas funkcijas nodrošināšanai. 

 

Personu datu saņēmēji - pārziņi:  
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Pārzinis var izpaust personu datus šādiem datu saņēmējiem: 

1) Pārziņa pārvaldes institūciju locekļi, darbinieki, pārstāvji, pilnvarnieki, kuri apstrādi veic, 

pamatojoties uz Pārziņa dotiem norādījumiem. Šīs personas šo noteikumu ietvaros ir 

atzīstamas par Pārzini;  

2) valsts institūcijas, valsts amatpersonas, izmeklēšanas iestādes, tai skaitā, tiesas, 

prokuratūra, operatīvās darbības subjekti, citas dalībvalsts un ārvalsts tiesu un 

izmeklēšanas iestādes, u.tml. Šāda datu nodošana tiek veikta, pamatojoties uz likumu 

vai Pārziņa leģitīmajām interesēm atbilstoši Regulai un personas datu saņēmējs pēc 

personas datu saņemšanas kļūst par šo personas datu pārzini un saskaņā ar Regulu ir 

individuāli atbildīgs par to likumīgu apstrādi;  

3) Pārziņa sadarbības partneri, pakalpojumu sniedzēji, konsultanti, apdrošinātāji. Šāda 

nodošana tiek veikta, pamatojoties uz Sabiedrības līgumsaistībām vai leģitīmajām 

interesēm nodrošināt efektīvu komercdarbību, risku vadību un novēršanu, atbilstoši 

Regulai un personas datu saņēmējs pēc personas datu saņemšanas kļūst par šo 

personas datu pārzini un saskaņā ar Regulu ir individuāli atbildīgs par to likumīgu 

apstrādi. 

Personu datu nodošana uz trešajām valstīm: 

Pārzinis neveic Tīmekļa vietnes ietvaros iegūto personas datu nodošanu ārpus ES, EEZ. 

8. Datu subjekta (personas) tiesības 

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulas 12. – 22. pantu, Datu subjektam 

– fiziskai personai, kuras personas datu apstrādi veic Pārzinis, ir šādas tiesības attiecībā uz 

Pārziņa veikto apstrādi:  

1) iegūt papildu informāciju par Pārziņa veikto datu subjekta personas datu apstrādi, 

pieprasīt Pārziņa rīcībā esošo datu subjekta personas datu kopiju, kā arī iegūt 

informāciju par personas datu kopijas saņemšanu; 

2) lūgt labot datu subjekta personas datus (ja konstatēts, ka Pārziņa rīcībā esošā 

informācija par datu subjektu ir nepareiza vai nepilnīga, datu subjektam ir tiesības lūgt 

Pārzinim tos labot);  

3) atsaukt sniegto piekrišanu Pārziņa veiktajai personas datu apstrādei;  

4) lūgt datu subjekta personas datu dzēšanu;  

5) lūgt ierobežot datu subjekta personas datu apstrādi (Pārziņa rīcībā esošo personas datu 

iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē);  

6) lūgt personas datu pārnesamību (iespēja saņemt datu subjekta personas datu 

informāciju mašīnlasāmā formātā);  

7) iebilst pret personas datu apstrādi, kas pamatota ar Pārziņa leģitīmajām interesēm.  

 

Minētās datu subjekta tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, 

Pārzinim ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Pārzinis norāda uz 

pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, 

tiesībām un brīvībām, vai lai īstenotu vai aizstāvētu Pārziņa likumīgas prasības.  

Lai izmantotu datu subjekta tiesības vai lai iegūtu papildu informāciju par Pārziņa veikto 

apstrādi, datu subjektam vai citām personām ir jāvēršas pie Pārziņa, izmantojot šajos 

noteikumos norādīto Pārziņa kontaktinformāciju.  



 
Pārziņa darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts Inspekcija. Lai 

Pārzinis pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam datu 

subjektus vispirms sazināties ar Pārzini. Ja Datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, 

kā arī citos gadījumos, tam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas 

iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131). 

9. Datu subjektam (Jums) ir pienākums: 

1. Saprātīgā laika periodā sniegt informāciju Pārzinim par izmaiņām sniegtajos datos, 

nodrošinot patiesu un aktuālu informāciju; 

2. Nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros 

Pārzinis 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. 

3. Ja Jūs nebūsiet snieguši papildu informāciju un/vai būs šaubas par pieprasītāja identitāti, 

tad personas datu aizsardzības nolūkos Pārzinis var atlikt Jūsu pieprasījuma izskatīšanu 

līdz brīdim, kad būs gūta pārliecība par personas identitāti. 

4. Jau pirms sadarbības uzsākšanas, pieteikšanās komerciālu paziņojumu saņemšanai, 

pieteikšanās dalībai konkursos un aktivitātēs, informācijas nosūtīšanas sabiedrības 

informēšanas mērķiem, iepazīties ar Tīmekļa vietnes un konkrētu Pārziņa aktivitāšu 

konkursu noteikumiem, kā arī iepazīstināt ar minētajiem noteikumiem ikvienu personu, 

kuras personas dati tiek nodoti Pārzinim. 

 

10. Personas datu apstrādes noteikumu pieejamība, spēkā esamība un grozījumi 

Šie Personas datu apstrādes noteikumi ir pieejami Pārziņa Tīmekļa vietnē www.tv3.lv, sadaļā 

“Noteikumi”. 

Personas datu apstrādes noteikumi ir spēkā no 2021. gada 21.decembra.  

Lai datu subjektu un citu personu rīcībā vienmēr būtu aktuāla informācija par Pārziņa veikto 

personas datu apstrādi, mēs, atbilstoši tiesību aktu prasībām nodrošināsim šo noteikumu 

pārskatīšanu un atjaunošanu. Tādēļ aicinām ik pa laikam iepazīties ar noteikumu aktuālo 

redakciju Tīmekļa vietnē. Par grozījumiem politikā iepriekš paziņosim Tīmekļa vietnē. 

 


