
 
 
 

Konkursa 
“Sociālo tīklu kampaņa, ar iespēju laimēt televizoru” 

noteikumi 
 

1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS UN PERSONAS DATU PĀRZINIS 

Konkursa organizētājs un personas datu pārzinis ir SIA “BITE Latvija”, reģ.nr. 40003742426, ar 

juridisko adresi Uriekstes iela 2A - 24, Rīga, LV-1005, Latvija. 

 

2. KONKURSA NORISES PERIODS 

2.1. Konkursa norises periods ir no 2020.gada 01.decembra plkst. 00:01 līdz 2021.gada 

03.janvāra 23:59. 

2.2. Konkursa reģistrācijas periods ir no 2020.gada 01.decembra plkst. 00:01 līdz 2021.gada 

03.janvāra 23:59.  

2.3. Konkursa laimētājs, kas saņems balvu, tiks izlozēts 2021.gada 04.janvārī. 

2.4. Konkursa laimētājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc balvas izlozes tiks publicēts tīmekļa vietnē 

www.bite.lv.  

2.5. Konkursa laimesta izsniegšana konkursa organizētāja birojā Uriekstes ielā 2A-24, Rīga, 

LV-1005, ir līdz 2021.gada 1.februārim 

2.6. Organizētājs neatbild par konkursa apturēšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, 

ko tas nespēj kontrolēt. 

 

3. BALVA 

Konkursa balva ir Samsung 50" TU7172 televizors. 

 

4. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI 

4.1. Konkursā drīkst piedalīties tikai fiziskas personas. Juridiskām personām dalība konkursā 

nav iespējama. 

4.2. Lai reģistrētos konkursam un pretendētu uz balvu, dalībniekam laika periodā no 2020.gada 

01.decembra plkst. 00:01 līdz 2021.gada 03.janvāra 23:59 ir jāiesniedz savs telefona 

numurs Facebook, Instagram, Google partneru tīklos, bite.lv mājaslapā, piekrītot saņemt 

SIA “BITE Latvija” mārketinga piedāvājumu zvana laikā. Persona nevar piedalīties 

konkursā, ja tā nav piekritusi saņemt SIA “BITE Latvija” piedāvājumu telefona saziņas 

veidā.  

4.3. Balvas izlozē piedalīsies tikai tie dalībnieki, ar kuriem Organizētājam būs izdevies 

sazināties, zvanot uz dalībai konkursā norādīto telefona numuru. 

4.4. Viens telefona numurs loterijā piedalās tikai vienu reizi, neatkarīgi no tā, cik pieteikumus 

iesniedz ar vienu numuru.SIA ”BITE Latvija” ir tiesības ar vienu telefona numuru sazināties 

vienu reizi un neņemt vērā citus pieteikumus ar tādu pašu telefona numuru. 

4.5. Organizētājs neatbild par: 

4.5.1. Dalībnieka iespējamiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu; 

4.5.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas 

dēļ radušos neprecizitātēm; 

4.5.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kas radušās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija 

konkursam, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ. 

4.6. Konkursa dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās 

precizitāti un kļūdām, un apliecina, ka dalībai konkursā ir norādījis savu telefona numuru. 

http://www.bite.lv/


 
4.7. Loterijas mērķis ir popularizēt un piedāvāt SIA “BITE Latvija” pakalpojumus, izstāstīt 

dalībniekiem par kompānijas piedāvājumiem, sazinoties ar dalībnieku pa tā dalībai 

konkursā norādīto telefona numuru. Šādas personas datu apstrāde ir balstīta uz dalībnieka 

piekrišanu savas kontaktinformācijas izmantošanai mārketinga nolūkos, lai SIA “BITE 

Latvija” telefona zvana laikā, kas tiks veikts laika periodā no 2020.gada 01. decembra līdz 

2021.gada 4.janvārim, izteiktu mārketinga piedāvājumu, kā arī 3 (trīs) darba dienu laikā 

pēc balvas izlozes veikšanas sazinātos ar konkursa balvas ieguvēju par balvas 

saņemšanu. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu un atteikties no mārketinga 

piedāvājuma saņemšanas, kas šī konkursa ietvaros datu subjektam tiek izteikts zvana 

laikā, sazinoties ar SIA “BITE Latvija”. 

4.8. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi iespējams iegūt Bite Privātuma politikā, kas 

pieejama vietnē https://www.bite.lv/sites/default/files/inline-files/new-pp-lv-2020-nr.02.pdf 

 

5. LAIMESTA SAŅEMŠANA 

5.1. Konkursa laimētāju ar atbilstošas datorprogrammas palīdzību noteiks pēc nejaušības 

principa no visiem unikālajiem konkursa dalībniekiem, kuri būs reģistrējuši savu telefona 

numuru konkursa norises periodā. 

5.2. Ar konkursa laimētāju konkursa organizētāja pārstāvis sazināsies 3 (trīs) darba dienu laikā 

pēc izlozes, zvanot uz norādīto tālruņa numuru un vienosies par balvas saņemšanas vietu 

un laiku. Šāda personas datu apstrāde ir pamatota ar “BITE Latvija” leģitīmajām interesēm 

izsniegt balvu laimētājam mārketinga aktivitātes ietvaros.  

5.3. Balva konkursa organizētāja birojā tiks izsniegta darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 

17:00. 

5.4. Ja laimētājs dzīvo ārpus Rīgas teritorijas, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar piegādi, 

atsevišķi vienojoties ar konkursa organizētāju, rakstot uz e-pasta adresi info@bite.lv. 

5.5. Saņemot balvu personai būs jāuzrāda personas apliecinošu dokuments (pase vai ID karti) 

un jānosauc savs dalībai konkursā reģistrētais telefona numuru. Laimētājam būs jāaizpilda 

balvas pieņemšanas – nodošanas akts, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu, kas 

nepieciešams, lai akcijas organizētājs varētu deklarēt saņemto laimestu un nomaksāt 

iedzīvotāju ienākuma nodokli, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.6. Laimētājam balva konkursa organizētāja birojā jāizņem līdz 2021. gada 1.februārim. Pēc 

norādītā termiņa beigām balva vairs netiek izsniegta. 

5.7. Balva netiks izsniegta kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

5.8. Laimētājs nav tiesīgs saņemt balvu, ja ir konstatēts, ka laimētājs nav ievērojis konkursa 

noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šī konkursa norisi. 

 

6. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA 

6.1. Konkursa dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi, iesniedzot rakstisku 

iesniegumu SIA “BITE LATVIJA” birojā, Uriekstes ielā 2A-24, Rīgā, LV-1005. 

6.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un konkursa dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

7. DALĪBAS AIZLIEGUMS 

7.1. Konkursā nedrīkst piedalīties BITE Grupas sastāvā ietilpstošās BITE Lietuva, BITE Latvija, 

TV3 Group, Baltcom LV un citas meitas sabiedrības darbinieki. 

7.2. Laimētājs, piesakoties konkursam, apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto 

uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par konkursa izlozes 

https://www.bite.lv/sites/default/files/inline-files/new-pp-lv-2020-nr.02.pdf


 
uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva netiek izsniegta 

un tā paliek Organizētāja īpašumā. 

 

 


