PREČU LOTERIJAS NOTEIKUMI
1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS UN PREČU RAŽOTĀJS
1.1. Loteriju “PĀRVĒRT RIEKSTUS BALVĀS!” (turpmāk tekstā – “Loterija”) organizē (turpmāk tekstā –
“Organizators”) SIA „ZeBerry“, uzņēmuma reģistrācijas Nr.40103962577, juridiskā adrese: Citadeles iela
12, Rīga, LV-1010, Latvija.
1.2. Ražotāja pārstāvis (turpmāk tekstā – “Koordinators”) – SIA „Orkla Latvija”, reģistrācijas Nr.
40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001.
2.

LOTERIJAS NORISES TERITORIJA UN PERIODS
2.1. Loterijas norises periods ir no 2020.gada 1.augusta līdz 2020.gada 28.septembrim.
2.2. Reģistrācijas periods: no 2020.gada 1.augusta līdz 2020.gada 27.septembrim.
2.3. Loterija notiek veikalos, kas atrodas Latvijas teritorijā un kuros tiek pārdoti Taffel produkti.
2.4. Loterijas izlozes 65 (sešdesmit piecām) balvām notiks sekojošos datumos ar šādiem reģistrācijas
periodiem:
Izlozes norises
laiks

Periods par kādu notiek
izloze

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

10.08.2020.
plkst. 11.00

01.08.2020. plkst. 00.00 –
09.08.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas EUR 100 vērtībā;
5 (pieci) Taffel riekstu komplekti

2 (divi) katram
balvu veidam

17.08.2020.
plkst. 11.00

10.08.2020. plkst. 00.00 –
16.08.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas EUR 100 vērtībā;
5 (pieci) Taffel riekstu komplekti

2 (divi) katram
balvu veidam

24.08.2020.
plkst. 11.00

17.08.2020. plkst. 00.00 –
23.08.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas EUR 100 vērtībā;
5 (pieci) Taffel riekstu komplekti

2 (divi) katram
balvu veidam

31.08.2020.
plkst. 11.00

24.08.2020. plkst. 00.00 –
30.08.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas EUR 100 vērtībā;
5 (pieci) Taffel riekstu komplekti

2 (divi) katram
balvu veidam

07.09.2020.
plkst. 11.00

31.08.2020. plkst. 00.00 –
06.09.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas EUR 100 vērtībā;
5 (pieci) Taffel riekstu komplekti

2 (divi) katram
balvu veidam

14.09.2020.
plkst. 11.00

07.09.2020. plkst. 00.00 –
13.09.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas EUR 100 vērtībā;
5 (pieci) Taffel riekstu komplekti

2 (divi) katram
balvu veidam

21.09.2020.
plkst. 11.00

14.09.2020. plkst. 00.00 –
20.09.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas EUR 100 vērtībā;
5 (pieci) Taffel riekstu komplekti

2 (divi) katram
balvu veidam

21.09.2020. plkst. 00.00 –
27.09.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas EUR 100 vērtībā;
5 (pieci) Taffel riekstu komplekti

2 (divi) katram
balvu veidam

01.08.2020. plkst. 00.00 –
27.09.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Elektroskrejritenis Segway Ninebot
ES4

28.09.2020.
plkst. 11.00

3.

2 (divi)

LOTERIJAS DALĪBNIEKI
3.1. Visām fiziskajām personām ir tiesības piedalīties Loterijā (personas, kas jaunākas par 18 gadiem var
piedalīties Loterijā un saņemt balvas tikai ar vecāku/aizbildņu rakstisku piekrišanu vai ar
vecāku/aizbildņu piedalīšanos), ja reģistrācijas periodā viņi, viena pirkuma ietvaros, iegādājas vismaz
1 (vienu) jebkuru Taffel riekstu produktu un pirkuma čeku reģistrē atbilstoši Loterijas noteikumiem.

3.2. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „Orkla Latvija”, SIA „ZeBerry“ darbinieki un viņu ģimenes locekļi
(laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem).

4.

LOTERIJAS BALVU FONDS
4.1. Loterijas 65 (sešdesmit piecas) balvas:
Loterijas laimesta (balvu) fonda kopējā vērtība ir 3 075,99 EUR , ieskaitot PVN (trīs tūkstoši septiņdesmit
pieci eiro un 99 centi).
Balva
Skaits
1 balvas vērtība (EUR)
Balvu kopējā vērtība (EUR)

Elektroskrejritenis Segway Ninebot ES4

1

439,99

439,99

Naudas balva 100,00 EUR vērtībā

24

100,00

2 400,00

Taffel riekstu dāvanu komplekts*

40

5,90

236,00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ar PVN:

3 075,99

* 3 gab. Taffel Blue Cheese, 150g; 3 gab. Taffel Mexican Salsa, 150g; 2 gab. Taffel Country Onion, 150g; 2 gab. Taffel Spicy
Chili, 150g.

5.

PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI
5.1. Personām, kas vēlas piedalīties Loterijā un iegūt Loterijas balvas, jāatbilst visiem nosacījumiem, kas
minēti Loterijas noteikumu 3. punktā un Reģistrācijas periodā (no 2020.gada 1.augusta līdz
2020.gada 27.septembrim) jāiegādājas vismaz 1 (viens) jebkurš Taffel riekstu produkts viena pirkuma
ietvaros veikalos Latvijas teritorijā un jāreģistrē pirkums, kā minēts Loterijas noteikumos.
5.2. Personām, kas viena pirkuma ietvaros ir iegādājušies jebkurus 1 (vienu) jebkuru Taffel riekstu
produktu, pirkuma čeks jāreģistrē www.taffel.lv/loterija 1 un jāievada sekojoša informācija:
5.2.1. Vārds;
5.2.2. Uzvārds;
5.2.3. Pirkuma čeka numurs, rēķina numurs/pasūtījuma numurs (pirkumam e-komercijas vietnēs);
5.2.4. E-pasta adrese;
5.2.5. Telefona numurs;
5.2.6. Pilsēta.
5.3. Dalībnieks, kurš vēlas piedalīties Loterijā un ir aizpildījis visus reģistrēšanās nosacījumus, atzīmē, ka ir
izlasījis un piekritis Loterijas noteikumiem.
5.4. Reģistrējoties dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par informācijas formās ievadītās informācijas
precizitāti un tiesiskumu.
5.5. Nepareizi vai nepilnīgi dati netiks izskatīti/apstrādāti un persona, kas tos iesniegusi, tiks izslēgta no
Loterijas dalībnieku saraksta.
5.6. Dalībnieki var reģistrēties Loterijai neierobežotu skaitu reižu, iegādājoties jebkuru 1 (vienu) Taffel
riekstu produktu viena pirkuma ietvaros un atkārtoti reģistrējot jaunu, unikālu pirkuma čeka numuru
– tā palielinot savas iespējas laimēt.
5.7. Visi reģistrētie unikālie pirkuma čeku numuri piedalīsies konkrētās nedēļas izlozē saskaņā ar grafiku
noteikumu punktā 2.4.. Atkārtoti tā paša pirkuma čeka numurs varēs pretendēt tikai uz galveno balvu
- Elektroskrejritenis Segway Ninebot ES4.
5.8. Naudu un/vai riekstu komplektu viens unikālais dalībnieks var laimēt tikai vienu reizi.
5.9. Pirkuma čeki jāsaglabā līdz Loterijas beigām un uzvaras gadījumā jāiesniedz Loterijas organizētājiem.
5.10. Unikālajam pirkuma čeka numuram jābūt skaidri redzamam un jāatbilst reģistrētajam numuram, kā
arī jābūt redzamam pirkuma iegādes datumam un iegādāto produktu nosaukumam.
5.11. Ja balvas ieguvējs nevar iesniegt dokumentus, kas apliecina identitāti un dokumentus, kas apstiprina
šajos noteikumos paredzēto pirkumu vai šajos dokumentos sniegtā informācija neatbilst reģistrācijai
– balva netiek izsniegta.
5.12. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam Loterijas preces nosaukumam. Ja
informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētu Loterijas
preces nosaukumu vai uz čeka otrā pusē uzrakstītam precīzam Loterijas preces nosaukumam,
pārdevēja parakstam un tā atšifrējumam.

5.13. Reģistrējoties dalībai Loterijā, dalībniekam būs jāiepazīstas un jāpiekrīt norādītajiem personas datu
apstrādes noteikumiem.
6.

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA UN PUBLICĒŠANA
6.1. Loterijas laimestu (balvu) ieguvēji tiek noteikti 2.4 punktā norādītājā laikā SIA “Loterijas.lv” birojā
Dzirnavu iela 37-63 (6C), Rīgā, LV-1010, no visiem attiecīgajā brīdī reģistrētajiem Loterijai
atbilstošajiem klientu pirkumiem pēc nejaušības principa, izmantojot programmatūras „Sales
Premium” (Personas datu apstrādes reģistrācijas numurs 003365) palīdzību.
6.2. Balvu saņēmēja vārds, uzvārds tiks publicēts tīmekļa vietnē www.taffel.lv/loterija 1 darba dienas laikā
pēc izlozes. Uzvarētāji tiks publicēti līdz 2020.gada 28.septembra 23:59.

7.

BALVAS IZŅEMŠANA
7.1. Organizators ar uzvarētāju sazināsies personīgi pēc izlozes, bet ne vēlāk kā līdz
2020.gada 2.oktobrim, zvanot uz telefonu vai rakstot e-pastu, kas norādīta reģistrācijas formā.
7.2. SIA “ZeBerry” izsniegs balvas (t.s.pārskaitījumu) laimētājam Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010. Laimētājs
savu balvu varēs saņemt, uzrādot produktu pirkuma čeku, personu apliecinošu dokumentu un
parakstot iepriekš sagatavotu pieņemšanas – nodošanas aktu. Tālrunis informācijai: +371 20044462.
Ja Loterijas uzvarētājs ir nepilngadīgs, vecākam vai aizbildnim ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti,
kā arī jāuzrāda uzvarētāja dzimšanas apliecība vai aizbildniecības dokuments.
7.3. Naudas balvas - pārskaitījuma (izsniegšanas) veikšanai loterijas uzvarētājam jāuzraksta iesniegums,
norādot banku un norēķinu kontu naudas saņemšanai.
7.4. Galveno balvu nevar samainīt pret citu balvu vai skaidru naudu.
7.5. Ja uzvarētājs līdz 2020. gada 9.oktobrim neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, kas minēti
7.punktā, un neizņem laimēto balvu, zaudē tiesības uz balvu un balva nonāk SIA „Orkla Latvija”
īpašumā.
7.6. Loterijas Organizators vai Koordinators nav atbildīgi par dalībnieku izslēgšanu no Loterijas un
atteikumu piešķirt balvu, ja Loterijas dalībnieks neatbilst noteikumos prasītajam, viņa sniegtā
informācija ir neprecīza, nepareiza vai nav iespēja sazināties ar balvas ieguvēju.

8.

ORGANIZATORA UN KOORDINATORA ATBILDĪBA
8.1. Organizators un Koordinators nav atbildīgi par balvu piešķiršanu, ja dalībnieks reģistrēšanās laikā nav
pareizi aizpildījis reģistrācijas veidlapu.
8.2. Organizators un Koordinators nav atbildīgi par traucējumiem interneta sakaros. Tehnisku kļūdu
gadījumā, kas traucē pirkuma reģistrēšanu Loterijas vajadzībām, Organizators un Koordinators pieliks
visas saprātīgās pūles, lai tās pēc iespējas ātrāk tiktu novērstas.

9.

DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS UN IZREDZES LAIMĒT
9.1. Lai iegūtu balvu, dalībniekam jāiegādājas jebkurš 1 (viens) Taffel riekstu produkts viena pirkuma
ietvaros veikalos Latvijas teritorijā.
9.2. Reģistrēšanās ir bez maksas, bet tam nepieciešama pieeja internetam.
9.3. Visas maksas, kas saistītas ar laimestiem, maksā Loterijas Koordinators.
9.4. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt balvu ir atkarīgas no kopējā loterijas dalībnieku skaita (t.i., veikto
pirkumu skaita). Katra 1 (viena) jebkura Taffel riekstu produkta pirkums saskaņā ar šiem noteikumiem
dod vienu iespēju piedalīties Loterijā. Kopumā paredzams, ka Loterijas norises laikā varētu tikt veikti
un reģistrēti aptuveni 5000 pirkumi. Izredzes laimēt balvu ir viens pret visu reģistrēto pirkumu skaitu.

10. PIETEIKUMI UN SŪDZĪBAS
10.1. Visi Loterijas noteikumi, kas minēti šajā dokumentā, ir galīgi un vienādi visiem Loterijas dalībniekiem.
10.2. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Loterijas norisi līdz 2020. gada 16.oktobrim,
iesniedzot SIA “ZeBerry”, Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, rakstisku iesniegumu vai zvanot uz norādīto
tālruņa numuru: +371 20044462.
10.3. Visas sūdzības (pretenzijas) tiks izskatītas, balstoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem 30 dienu
laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams ilgāks laiks sūdzības izskatīšanai, termiņš var tikt
pagarināts par 30 dienām, par to rakstiski informējot sūdzības iesniedzēju.
11. PAPILDU INFORMĀCIJA UN INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATIEM
11.1. Vispārīga informācija par loteriju būs pieejama pa e-pastu info@zeberry.lv vai pa
+371 20044462 darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00

tālruni

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “RIEKSTI PĀRVĒRŠAS BALVĀS!”

SKU Numurs
6410381092114
6410381092152
4750024702072
6410381092107
4750024000802
5701979995438

Preces nosaukums
Taffel Rieksti 150g Chilli
Taffel Rieksti 150g Mex Salza
Taffel Rieksti 150g Country Onion
Taffel Rieksti 150g Blue Cheese
Taffel Rieksti 150g Pistācijas
Taffel Grauzdēti zemesrieksti ar sāli 100g

Pielikums 2 par datu ievākšanu, atbilstoši datu regulai.
Datu pārzinis:
personas datu pārzinis ir SIA “ZeBerry”, juridiskā adrese: Citadeles iela 12, Rīga, Latvija, LV-1010,
kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumiem: Citadeles iela 12, Rīga, Latvija, LV -1010, e-pasts:
info@zeberry.lv, 20044462.
Personas datu apstrādes nolūki: SIA “ZeBerry” apstrādās personas datus šādos nolūkos: Loterijas
organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem, tostarp Loterijas dalībnieku identificēšana,
uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
Personas datu apstrādes pamati: SIA “ZeBerry” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:
Piekrišana: tajā skaitā Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Loterijas organizēšanai,
uzvarētāju informēšanai un apbalvošanai;
Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Loterijas dalībnieku pretenziju
izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.
Iespējamie datu saņēmēji: SIA “ZeBerry” var nodot Loterijas dalībnieku personas datus šādiem personas datu
saņēmējiem: sadarbības partnerim SIA “Visas Loterijas”, reģistrācijas numurs: 40103404235, juridiskā adrese:
Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2128 loterijas uzvarētāju noteikšanai, SIA Orkla Latvija kā akcijas
pasūtītājam un akcijas preču izplatītājam mārketinga izpētes nolūkos, kā arī citiem sadarbības partneriem, kā,
piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā, bet tikai balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes
nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
Datu apstrādes ilgums: SIA “ZeBerry” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā
apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati par laimētājiem tiks glabāti piecus gadus, pamatojoties uz LR
normatīvajiem aktiem.
Jūsu tiesības: Loterijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem,
labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu:
info@zeberry.lv. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu
apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Loterijas dalībnieks vairs nepiedalās loterijā un tā dati tiek dzēsti. Šāds
atsaukums sūtāms uz e-pastu: info@zeberry.lv. Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu
apstrādi Datu valsts inspekcijai.

