Elektrum Eesti OÜ kampaaniate üldtingimused
kehtivad alates 15.02.2019
1.
Käesolevad kampaaniate üldtingimused („Tingimused“) kehtivad iga Elektrum Eesti OÜ
(„Elektrum“) poolt läbiviidava müügiedenduskampaania („Kampaania“) kohta, mille osas on koostatud
ja avaldatud vastava Kampaania täpsemad tingimused.
2.
Kampaania võib olla i) auhinnamäng, sh kaubanduslik loterii („Auhinnamäng“) või
ii) Elektrumi poolt pakutavate toodete ja teenuste hinnasoodustuse saamisele suunatud Kampaania
(„Sooduskampaania“).
3.
Iga Kampaania täpsemad tingimused avaldatakse üldjuhul Elektrumi veebilehel
www.elektrum.ee („Koduleht“) vastava Kampaania toimumise ajal ja mõistliku aja jooksul pärast
Kampaania lõppu.
4.
Elektrumil on eeskätt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel õigus teha Kampaania täpsemates
tingimustes muudatusi, samuti Kampaania lõpetada, teavitades sellest vähemalt Kodulehel või
Kampaania läbiviimise meediakanalis.
5.
Kampaanias osalemisel annab füüsilisest isikust osaleja Elektrumile ja juhul, kui Kampaanial on
ka kaaskorraldaja või koostööpartner („Partner“), ka Partnerile õiguse osaleja isikuandmete töötlemiseks
Kampaania läbiviimiseks vajalikus mahus. Elektrum töötleb andmeid vastavalt oma kehtivatele
andmetöötluspõhimõtetele, mis asuvad:
https://www.elektrum.ee/files/elektrum_eesti_ou_andmetootluspohimotted.pdf
6.
Auhinnamängudes ei saa osaleda Elektrumi ja võimaliku Partneri töötajad.
7.
Auhinnamängude võitja(d) selgitatakse vastavas Kampaanias osalenute vahel Elektrumi poolt
juhusliku loosimise teel ja avalikustatakse Kodulehel või Kampaania läbiviimise meediakanalis.
8.
Auhinnamängu võitja(te)ga võetakse ühendust üldjuhul 2 tööpäeva jooksul pärast loosimise
toimumist ja lepitakse kokku auhinna üleandmises.
9.
Juhul, kui Auhinnamängu võitja ei ole loosimisele järgnenud 3 tööpäeva jooksul olnud
kättesaadav andmete täpsustamiseks (Kampaania keskkonda jäetud telefoninumbril ja/või
e-postiaadressil) või ebaõnnestub auhinna kätteandmine teistel Elektrumist mitteolenevatel põhjustel või
on võitja eiranud Kampaania tingimusi või esitanud ebaõigeid andmeid, on Elektrumil õigus jätta võitjale
auhind üle andmata ja loosida uus võitja.
10.
Auhinna vastuvõtmisega annab võitja Elektrumile loa kasutada võitja nime meedias,
reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat
kokkulepet sõlmimata.
11.
Kampaaniate auhinda ega soodustust ei ole võimalik vahetada muu auhinna ega soodustuse vastu
ning auhinna väärtust ei hüvitata rahas. Sooduskampaania soodustust ei saa rakendada samaaegselt teise
soodustusega.
12.
Auhinnamängu võidu kättesaamisega tekkida võivaid kulutusi võitjale ei kompenseerita. Kui
võitjaga ei lepita kokku teisiti, saab esemelise auhinna kätte tööpäeviti Elektrumi kontorist aadressil
Endla 15 Tallinn.
13.
Elektrum täidab Auhinnamängu võiduga kaasneva füüsilise isiku tulumaksukohustuse.
14.
Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata aadressil Elektrum Eesti OÜ, Endla 15, 10122
Tallinn, lisades märksõnaks vastava Kampaania pealkirja.
15.
Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
16.
Käesolevad Tingimused avaldatakse Kodulehel.
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