Circle K sadarbībā ar Drošas braukšanas skola
Kampaņas nosaukums: Zini, lai brauktu droši!
Dokuments: Kampaņas noteikumi un nosacījumi.
Kampaņas periods: 16.11.2020.-14.12.2020.

Kampaņas organizators
1. SIA "Circle K Latvia" (turpmāk - Organizators), reģistrācijas numurs 400030640949, juridiskā adrese
Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija organizē kampaņu sadarbībā ar SIA “Drošas Braukšanas Skola”,
reģistrācijas numurs 40003732540, juridiskā adrese Kalnciema iela 37, Rīga, LV-1046.
Kampaņas ilgums
2. Kampaņa sākas 2020. gada 16. novembrī un beidzas 2020. gada 14. decembrī.
Kampaņas teritorija
Kampaņas teritorija ir Latvijas Republikas teritorija.
Dalībnieki
3. Kampaņa ir paredzēta tikai fiziskām personām.
4. Lai piedalītos personām (turpmāk - Dalībnieki) jābūt izveidotam aktīvam Facebook kontam.
5. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties Kampaņā tikai ar vecāku vai likumisko aizbildņu
(aprūpētāju) piekrišanu šiem Kampaņas noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk – Noteikumi).
6. Organizatora pārstāvji un sabiedrību, ko Organizators iesaista šajā Kampaņā, pārstāvji, kā arī viņu
ģimenes locekļi nav tiesīgi piedalīties Kampaņā.
Dalības nosacījumi un balvas
7. Lai piedalītos kampaņā, Dalībniekiem ir jāizpilda iknedēļas konkursa uzvedumi (turpmāk – Uzdevumi)
Organizatora Facebook lapā @circleklv: https://www.facebook.com/circleklv.
8. Uzdevumi no 2020. gada 16. novembra līdz 2020. gada 14. decembrim tiks publicēti Facebook lapā
katru pirmdienu. Kampaņas periodā kopumā tiks publicēti 4 (četri) Uzdevumi.
9. Katra Uzdevuma individuālie noteikumi katru nedēļu tiks publicēti Facebook lapā kopā ar Uzdevuma
ierakstu.
10. Katru nedēļu tiks izlozēts viens dalībnieks, iegūs iknedēļas balvu:
- 1 x Circle K dāvanu komplekts, kurā ietilpst 1x bezmaksas Zelts Plus automazgāšana, 2x bezmaksas
maltīte, 3x bezmaksas L izmēra karstais dzēriens.
11. Dalībnieki, kuri izpildījuši visus 4 (četrus) Uzdevumus, piedalās galveno balvu izlozē
- 1x Circle K Latvija dāvanu karte 100 EUR vērtībā
- 1x Drošas Braukšanas skolas dāvanu karte 100 EUR vērtībā
12. Lai izvēlētos Dalībniekus, kas iegūs iknedēļas balvu un galveno balvu, Organizators izmantos
nejaušības principu.
Personas datu aizsardzība
13. Organizators izmanto Dalībnieku personas datus Kampaņas īstenošanas nolūkā un grāmatvedības
tiesību aktu prasību izpildei.
14. Lēmums par personas datu sniegšanu Organizatoram ir brīvprātīgs. Tomēr, ja Dalībnieks nesniedz
informāciju, kas nepieciešama, lai piedalītos Kampaņā, dalība Kampaņā nebūs iespējama.
15. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības regulas
(turpmāk – VDAR) 6. panta pirmās daļas (a) punkts (piekrišana); VDAR 6. panta pirmās daļas (c) punkts
(juridiska pienākuma izpilde).
16. Ja Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz viņu piekrišanas pamata, viņi ir tiesīgi atsaukt savu
piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmēs uz piekrišanas pamata pirms tās atsaukuma veiktās apstrādes
likumību.

17. Personas dati tiks nodoti tikai pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām, kas sniedz
Organizatoram tādus pakalpojumus kā kampaņas organizēšana un citus tamlīdzīgus pakalpojumus. Šīm
trešajām personām tiks nodoti personas dati vai nodrošināta piekļuve tiem nolūkā sniegt Organizatoram
šos pakalpojumus.
18. Dalībnieku personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams Kampaņas īstenošanai.
Juridiskas prasības gadījumā personas dati var tikt saglabāti līdz lietas beigām. Ja tiesību akti prasa
personas datu obligātu saglabāšanu, Organizators ievēros attiecīgos noteikumus.
19. Organizators darbojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu,
dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret to apstrādi, izmantotu datu pārnesamības tiesības vai
izteiktu citus apsvērumus par rīcību ar saviem personas datiem, Dalībnieki var iesniegt pieprasījumu
Eiropas datu aizsardzības speciālistam VDAR atbalsta lapā, uz kuru ir norādīta saite privātuma politikā,
kas pieejama https://www.circlek.lv/. Dalībnieki var arī iesniegt sūdzības par rīcību ar viņu personas
datiem datu aizsardzības uzraudzības iestādei.
Vispārīgi noteikumi
20. Organizators patur tiesības izdarīt izmaiņas šajos noteikumos vai pārtraukt Kampaņu jebkurā laikā.
21. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt balvu, ja tiek noskaidrots, ka Dalībnieks nav ievērojis Noteikumus, vai
gadījumā, ja tiek konstatētas Dalībnieka krāpnieciskas darbības saistībā ar Kampaņu.
22. Organizatoram ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu sevi
pret neatbilstošām vai krāpnieciskām darbībām.
23. Ja šajos noteikumos nav norādīts citādi, Dalībnieks atbild par visu spēkā esošo nodokļu samaksu un
sedz pārējos ar balvu saistītos izdevumus.
24. Organizators neatbild par Kampaņas pārtraukšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, kas
atrodas ārpus Organizatora kontroles.
25. Organizators neatbild par: (a) jebkādām datortīkla kļūmēm vai izlaidumiem; (b) jebkādu traucējumu,
kaitējumu vai zaudējumu tādu apstākļu rezultātā, kas atrodas ārpus Organizatora kontroles; vai (c)
jebkādām Dalībnieka pieļautām kļūdām.
26. Dalībnieki piekrīt, ka Organizators neatbild ne par kādu traumu, zaudējumu vai kaitējumu, kas rodas,
piedaloties Kampaņā, vai saistībā ar Kampaņu, ciktāl tas atļauts ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
27. Uz kampaņu attiecas Latvijas Republikas tiesību akti un visi strīdi, kas saistīti ar Kampaņu, izskatāmi
Latvijas Republikas tiesās.
28. Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi vai sūdzības par Kampaņu, Dalībnieks ir tiesīgs tās iesniegt līdz
2020. gada 14. decembrim, sazinoties ar Circle K Latvija Klientu servisu: no plkst. 7.00 – 20.00 (katru
dienu)
tel. nr.: 80009005, e-pasts latvija@CircleKeurope.com.
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