Tiešsaistes viktorīna “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”
NOLIKUMS
1. Viktorīnas organizētājs:
1.1. tiešsaistes viktorīna (turpmāk – Viktorīna) tiek organizēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM vai Viktorīnas organizētājs) īstenotās programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” akcijas
“Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!” ietvaros;
1.2. dalībnieku personas dati šīs Viktorīnas ietvaros tiek apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas
(turpmāk – VDAR) prasībām un nav paredzēti izmantošanai citiem mērķiem.
2. Viktorīnas mērķi:
2.1. veicināt lielāku dalībnieku iesaisti akcijā “Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids!”;
2.2. mudināt sabiedrību iedvesmot un palīdzēt tuviem cilvēkiem apgūt dažādus e-rīkus (e-parakstu, e-adresi) un
izmantot valsts un pašvaldību elektroniskos pakalpojumus (turpmāk – e-risinājumi);
2.3. novērtēt sabiedrības erudīciju un zināšanu līmeni par dažādu valsts un pašvaldību e-rīku un e-risinājumu
izmantošanu;
2.4. celt sabiedrības vispārējo zināšanu līmeni par e-rīku un e-risinājumu lietošanu.
3. Viktorīnas norises vieta un laiks:
3.1. Viktorīna būs pieejama tiešsaistē vietnē mana.latvija.lv un daridigitali.lv;
3.2. Viktorīnas norise ir no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim (plkst. 24.00).
4. Viktorīnas dalībnieki:
4.1. Viktorīnā var piedalīties ikviena fiziska persona (turpmāk – Dalībnieks);
4.2. Dalībnieks Viktorīnā var piedalīties neierobežotu reižu skaitu.

5.

Dalībnieku datu apstrāde:
5.1. Viktorīnas organizētājs Dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un
dzīvesvietas adrese) apstrādā balstoties uz datu subjekta piekrišanu;
5.2. Viktorīnas organizētājs Dalībnieku personas datus apstrādā vienīgi tādā nolūkā, kas izklāstīts šajā Nolikumā.
Viktorīnas dalībnieku personas dati netiks nodoti trešajām pusēm, izņemot izmantošanu saderīgam mērķim –
VARAM publicitātei, saziņai ar Dalībniekiem, balvu piešķiršanai u.tml., Personas dati tiks glabāti viktorīnas
administrēšanas nolūkā un tiks dzēsti līdz 2020. gada 2. novembrim;
5.3. Viktorīnas organizētājs nodrošina, ka Dalībnieki tiek informēti saskaņā ar VDAR 7., 8. un 13.panta prasībām.

6. Viktorīnas jautājumi, tematika un saturs:
6.1. Viktorīnas tēmu loks aptver visu par un ap valsts un pašvaldību sniegtajiem e-risinājumiem, platformām,
lietotnēm, e-rīkiem;
6.2. Viktorīna sastāv no 20 nejaušā secībā izvietotiem jautājumiem. Katram jautājumam ir četras iespējamās
atbildes, no kurām pareiza ir viena.
7. Viktorīnas uzvarētāji un balvas:
7.1. izpildot visus 20 jautājumus Viktorīnas beigās uz ekrāna parādīsies informācija par pareizi atbildēto jautājumu
skaitu un automātiski ģenerēto iegūto punktu skaitu;
7.2. ja Dalībnieks vēlas piedalīties balvas izlozē, viņam, reģistrējoties Viktorīnai, jānorāda informācija par sevi;
7.3. Viktorīnu var aizpildīt arī anonīmi, nenorādot informāciju par sevi, taču šādā gadījumā, saņemot augstāko
punktu skaitu, nebūs iespējams piedalīties izlozē par balvu;
7.4. visi augstāko punktu ieguvēji piedalīsies izlozē, kurā pēc nejaušības principa tiks izvēlēti trīs Viktorīnas
dalībnieki, kuri balvā iegūs viedkaršu lasītājus. Balvas tiks nodotas, sazinoties ar Dalībniekiem uz norādīto
informāciju;
7.5. balvu ieguvēji tiks paziņoti 26. oktobrī vietnē mana.latvija.lv, kā arī programmas profilā sociālajā tīklā
Facebook.

8. Citi nosacījumi:
8.1. ar Viktorīnā iegūto rezultātu VARAM aicina dalīties sociālajos tīklos Twitter un Facebook, izmantojot tēmturi
#daridigitali;
8.2. piedaloties Viktorīnā, Dalībnieks piekrīt visiem šī Nolikuma nosacījumiem.

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas
un pārvaldības platforma”.

