“Kārums” konkursa noteikumi
1. „Kārums” konkurss ir patērētāju konkurss (turpmāk tekstā Konkurss), kuru organizē SIA
Rīgas Piensaimnieks, Valmieras 2, Rīga, Latvija, LV-1009
– turpmāk konkursa
organizētājs.
2. Konkursa norises kārtību, saskaņā ar esošajiem noteikumiem, nosaka Konkursa
organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.
3. Konkursa norises teritorija - visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties
ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
4. Konkursa norises sākuma datums ir 2018. gada 5. jūnijs. Konkursa norises beigu
datums ir 2018. gada 13. augusts. Dalības pieteikšana konkursā ir no 2018. gada 5. jūnija
plkst. 00:00, līdz 2018. gada 12. augusta plkst. 23:59.
•
•
•

Lai piedalītos konkursā, konkursa dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā
www.sierinssaprot.lv
aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.sierinsaprot.lv, anketā jānorāda
vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dalībnieka e pasts. Reģistrācija ir bez maksas.
Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību konkursā- vārds, uzvārds, dzimšanas
datums, e pasts.

5. Konkursa norises laikā, konkursa organizētājs veic noteikto personas datu - vārds,
uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Konkursa
laimētājus.
6. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas konkursa reģistrācijas, tādējādi
izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu konkursa laimētāju
un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, konkursa organizētājs
pieprasa norādīt dalībnieka dzimšanas datumu un epastu. Vecums nepieciešams, lai
identificētu dalībnieka vecumu un iespēju piedalīties konkursā.
•
•
•

•

Iesniedzot informāciju konkursa dalībnieks piekrīt, ka tiks veikta šo personas datu
apstrāde, izmantošanai mārketinga aktivitātes “Kārums” konkurss ietvaros.
Iesniedzot pieteikuma anketu, pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka ir iepazinies ar
Noteikumiem un ka visa iesniegtajā anketā norādītā informācija ir patiesa.
Ja pieteikuma iesniedzējs papildus ir atzīmējis, ka piekrīt saņemt informāciju par
produktu jaunumiem, akcijām, loterijām un pasākumiem, Food Union grupas
uzņēmumi – AS “Rīgas piena kombināts”, AS “Valmieras Piens”, SIA “Rīgas
Piensaimnieks” un AS “Premia FFL” – uz iesniegto e-pasta adresi var izsūtīt šādus
paziņojumus. Ja iesniedzējs kādā brīdī vairs nevēlas saņemt šos paziņojumus, katrā
e-pastā tiks piedāvāta iespēja atteikties no jaunumu saņemšanas.
Izmantojot pieteikuma formu saņemto personas datu kopīgi pārziņi Fizisko personu
datu aizsardzības likuma, ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu normatīvo
aktu kontekstā ir: AS “Rīgas piena kombināts”, reģ. nr. 40003017441, juridiskā

•

adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004, Latvija, AS “Valmieras piens”, reģ. nr.
40003020475, juridiskā adrese: Rīgas iela: 93, Valmiera, LV-4201, Latvija, SIA “Rīgas
Piensaimnieks”, reģ. nr. 40103078512, juridiskā adrese: Valmieras iela 2, Rīga,
LV-1009, Latvija, AS “Premia FFL”, reģ. nr. 40003483493, juridiskā adrese: Bauskas
iela 180, Rīga, LV-1004, Latvija.
Lai iesniegtu pieprasījumu labot jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi, lūdzam
sazināties izmantojot e-pasta adresi dati@foodunion.com.

7. Viens Konkursa dalībnieks (viens vārds, uzvārds un e pasts) var laimēt vairākas balvas.
8. Balvu fondā ietilps ūdens pudeles, T-krekli, plakāti. Kopumā tiks izspēlētas 200 balvas.
9. Izložu grafiks:
Izlozes norises

Periods par kādu notiek

Izlozēto balvu

laiks

izloze

skaits

11.06.2018

05.06.2018. plkst. 00.00 –

11:00

10.06.2018. plkst. 23.59

18.06.2018

11.06.2018. plkst. 00.00 –

11:00

17.06.2018. plkst. 23.59

25.06.2018

18.06.2018. plkst. 00.00 –

11:00

24.06.2018. plkst. 23.59

02.07.2018

25.06.2018. plkst. 00.00 –

11:00

01.07.2018. plkst. 23.59

10.07.2018

02.07.2018. plkst. 00.00 –

11:00

08.07.2018. plkst. 23.59

16.07.2018

09.07.2018. plkst. 00.00 –

11:00

15.07.2018. plkst. 23.59

23.07.2018

16.07.2018. plkst. 00.00 –

11:00

22.07.2018. plkst. 23.59

30.07.2018

23.07.2018. plkst. 00.00 –

11:00
06.08.2018

29.07.2018. plkst. 23.59
30.07.2018. plkst. 00.00 –

11:00

05.08.2018. plkst. 23.59

13.08.2018

06.08.2018. plkst. 00.00 –

11:00

12.08.2018. plkst. 23.59

Rezervisti

20 balvas

2 (divi)

20 balvas

2 (divi)

20 balvas

2 (divi)

20 balvas

2 (divi)

20 balvas

2 (divi)

20 balvas

2 (divi)

20 balvas

2 (divi)

20 balvas

2 (divi)

20 balvas

2 (divi)

20 balvas

2 (divi)

10. Izlozi nodrošina SIA “VUCA Communications”, juridiskā adrese: Jungas, Baltezers,

Latvija.
Pēc katras izlozes ar laimētājiem sazināsies personīgi. Katram laimētājam būs
iespēja izvēlēties sev balvu - ūdens pudeli, T kreklu vai plakātu.
11. Laimētāji tiks publicēti www.sierinssaprot.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59. Pilns
uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2018. gada 13. augustā un ar to var iepazīties līdz
2018. gada 27. augustam www.sierinssaprot.lv. Mājas lapā tiek publicēts laimētāja vārds,
uzvārds.
12. Balvas varēs saņemt pie Konkursa organizatoru pilnvarotās puses - SIA Visas
Loterijas, Antonijas ielā 22/3, Rīga, LV 1010. Par balvu piegādi ārpus Rīgas, iespējams
vienoties zvanot uz tālruni 67686540, darba dienās no 10.00-17.00 līdz 2018. gada 27.
augustam.
13. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot
īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
14. Ierodoties saņemt laimēto balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments (pase/ID karte) un SMS par laimestu.
15. Ja Konkursa laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos
dokumentus un sms par laimestu vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar
Konkursa laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
16. Konkursa organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem,
kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā
netiek pieļauta.
17. Konkursa organizētājam, Konkursa dalībnieku konkursa laikā iegūtās balvas pēc
konkursa dalībnieka prasības, nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē
konkursa uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.
18. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
19. Konkursa organizētājs nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja konkursa dalībnieki nevērīgi
izturas pret šiem konkursa noteikumiem.
20. Konkursa organizētājs nenes atbildību par Konkursa dalībnieku izslēgšanu no izlozes,
kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Konkursa noteikumi vai
Konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Konkursa
laimētājiem nav izdevies sazināties no Konkursa organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
21. Konkursa organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt konkursa un balvu izsniegšanu
gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.
22. Visas pretenzijas par Konkursa rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Konkursa
organizētājam – SIA Rīgas Piensaimnieks, Valmieras 2, Rīga, LV-1009, līdz 2018. gada

27. augustam ar norādi “Kārums” konkurss, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu,
pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
23. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 27. augusta, neizraisa juridiskas sekas.
24. Konkursa organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā
pēc saņemšanas. Ja Konkursa organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē
norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
25. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību spēlē, ar rakstveida iesniegumu, norādot
konkrētās Konkursa nosaukumu.
26. Konkursa organizētāja un konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai
šajos konkursa noteikumos. Piekrītot noteikumiem, dalībnieks apņemas tos ievērot.
Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par konkursu ir tikai informatīvs
raksturs.

