Sociālo tīklu kampaņas, ar iespēju laimēt balvu, noteikumi.
1. Konkursa organizētājs un personas datu pārzinis ir: SIA “Tele2”, reģi.nr. LV40003272854,
juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV – 1004, turpmāk: Tele2.
2. Periods, kurā iespējams pieteikt savu dalību konkursā ir no 2021.gada 26.aprīļa pl.00:01 līdz
2021.gada 31.maijam pl.23:59.
3. Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz balvu, laika posmā no 2021.gada 26.aprīļa līdz
2021.gada 31.maijam, dalībniekam jāiesniedz sava kontaktinformācija (telefona numurs un
epasta adrese) sociālo tīklu Facebook, Draugiem, Odnoklasniki platformās, piekrītot saņemt
Tele2 mārketinga piedāvājumus. Dalībniekam vienmēr ir tiesības atteikties no Tele2
mārketinga piedāvājumu saņemšanas, par atteikšanos informējot Tele2. Dalībnieks turpina
piedalīties izlozē arī tad, ja vēlāk ir atteicies no Tele2 mārketinga piedāvājumiem.
4. Konkursa dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu un
apliecina, ka ir iesniedzis savu kontaktinformāciju.
5. Balva: Xiaomi Vacuum Cleaner E4
6. Balvas izloze notiks 2021.gada 3.jūnijā
7. Balvas laimētāju ar atbilstošas datorprogrammas palīdzību noteiks pēc nejaušības principa no
visiem unikālajiem konkursa dalībniekiem, kuri būs reģistrējuši savu dalību laikā no 2021.gada
26.aprīļa pl.00:01 līdz 2021.gada 31.maijam pl.23:59.
8. Trīs darba dienu laikā pēc izlozes Tele2 pārstāvis sazināsies ar konkursa uzvarētāju, zvanot
uz norādīto tālruņa numuru un vienosies par balvas saņemšanas vietu un laiku. Šāda
personas datu apstrāde ir pamatota ar Tele2 leģitīmajām interesēm izsniegt balvu laimētājam
mārketinga aktivitātes (kampaņas) ietvaros.
9. Loterijas mērķis ir popularizēt un piedāvāt Tele2 pakalpojumus, informēt dalībniekus par Tele2
piedāvājumiem, sazinoties ar dalībnieku pa tā norādīto tel.nr., kā arī nosūtot dalībniekam
mārketinga ziņas īsziņas un/vai e-pasta formā. Šāda personas datu apstrāde ir balstīta uz
dalībnieka piekrišanu savas kontaktinformācijas izmantošanai, lai saņemtu Tele2 mārketinga
piedāvājumus. Datu subjektam vienmēr ir iespēja atsaukt savu piekrišanu un atteikties no
Tele2 mārketinga ziņu saņemšanas, sazinoties ar Tele2. Atteikšanās no Tele2 mārketinga
ziņu saņemšanas neietekmē dalībnieka iespēju piedalīties loterijā un laimēt balvu.
10. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi iespējams iegūt Tele2 Privātuma politikā, kas ir
publicēta vietnē: https://www.tele2.lv/tele2-privatuma-politika/.

