Akcijas noteikumi
Rīgā, 2021.gada 1. oktobrī
1. Akcijas norises laiks no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021.gada 31. oktobrim (ieskaitot)
(turpmāk tekstā – Akcijas norises laiks).
2. Akciju organizē: SIA „MK Trade”, reģistrācijas nr.: 40103299982, juridiskā adrese: Rīga,
Buļļu iela 51c, Rīga, LV-1067, Latvija (turpmāk – Akcijas rīkotājs).
3. Akcijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem Akcijas noteikumiem nosaka Akcijas
rīkotājs, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Akcijas dalībniekiem (turpmāk –
Dalībnieks).
4. Akcijā var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotājs, kas sasniedzis vecumu vismaz 16
gadi (turpmāk – Dalībnieks).
5. Lai piedalītos Akcijā un pretendētu uz Akcijas balvu iegūšanu, Dalībniekam Akcijas
norises laikā ir jāaizpilda Akcijas pieteikuma anketa Akcijas rīkotāja interneta mājas lapā
www.rdveikals.lv, vai vietnē Facebook RD Electronics profilā, vai jāpiekrīt dalībai Akcijā
pasūtījuma noformēšanas lapā, ievērojot šādu kārtību:
5.1. Dalībnieks, piedaloties Akcijā – aizpilda Akcijas pieteikuma anketu, kurā norāda
šādu obligāti norādāmo informāciju: savu vārdu, savu telefona numuru un savu epastu.
6. Reģistrācija Akcijai un piedalīšanās Akcijā ir bez maksas.
7. Reģistrācija, kura ir veikta pirms vai pēc Akcijas norises laika – tiek uzskatīta par
nederīgu – šāds dalībnieks nepiedalās Akcijas balvas izlozē.
8. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas savas informācijas norādīšanu (vārds,
e-pasts, telefona numurs), par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot
informāciju.
9. Akcijas balvu fonds:
9.1. Akcijas balvu fondā ietilpst Viedpulkstenis Samsung Galaxy Watch 4 40mm R860
Black. Balva tiek izsniegta jebkurā RD Electronics veikalā, pēc Akcijas uzvarētāja
(turpmāk – Uzvarētājs) izvēles.
10. Viens Dalībnieks var reģistrēties Akcijai tikai vienu reizi.
11. Tiek noteikta viena izloze, kurā piedalās visi Dalībnieki, kas ir izpildījuši šīs Akcijas
noteikumus.
12. Izlozes datums ir noteikts 2021.gada 04.novembrī. Izloze tiek veikta pēc nejaušības
principa. Izlozes Uzvarētāja norādītais vārds un daļa no norādītā e-pasta tiks publicēti
Akcijas rīkotāja interneta mājas lapā www.rdveikals.lv. Izlozes Uzvarētājam, ne vēlāk kā
3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes dienas, tiks nosūtīts e-pasts ar paziņojumu.
Dalībnieks, uzsākot dalību šajā Akcijā, piekrīt, ka uzvaras gadījumā (balvas iegūšanas
gadījumā), viņa fotogrāfija, kopā ar saņemto balvu un RD Electronics reklāmu, var tikt
publicēta vietnē Facebook RD Electronics profilā. Piedaloties Akcijā, Dalībnieks
apliecina, ka piekrīt šiem Akcijas noteikumiem un ka Akcijas rīkotājs drīkst apstrādāt,
uzglabāt un izmantot Dalībnieka norādītos datus Akcijas uzvarētāju noteikšanai un to
publicēšanai Akcijas rīkotāja interneta mājas lapā www.rdveikals.lv, vietnē Facebook RD
Electronics profilā, kā arī laimesta (balvas) izsniegšanai.

13. Lai vienotos par laimētās balvas izsniegšanu, Akcijas rīkotājs 3 (trīs) darba dienu laikā
pēc izlozes sazinās ar Uzvarētāju, nosūtot Uzvarētājam e-pastu.
14. Balvas apmaiņa pret citu balvu, kā arī balvas naudas summas izmaksa skaidrā naudā
netiek pieļauta.
15. Ar balvas saņemšanu un izmantošanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos
Akcijas noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek
segti.
16. Uzvarētājs balvu var saņemt līdz 2021. gada 26.novembrim, Akcijas rīkotājam uzrādot
personu apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību). Pēc 2021. gada
26.novembra iegūtā balva vairs netiek izsniegta. Ja Uzvarētājs līdz 2021. gada
26.novembrim nav ieradies pēc balvas, Uzvarētājs zaudē tiesības saņemt (iegūt) balvu,
un balva bez jebkādas kompensācijas pāriet Akcijas rīkotāja īpašumā.
17. Pēc balvas saņemšanas Uzvarētājs nevar vērsties pie Akcijas rīkotāja ar pretenziju par
balvu.
18. Akcijas rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras Akcijā ir piedalījušās,
izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu (nepatiesu)
vai kļūdainu informāciju, pārkāpjot Akcijas noteikumus un vispārpieņemtās normas.
19. Akcijas rīkotājs nenes atbildību par Dalībnieku izslēgšanu no Akcijas, kā arī par izlozētās
balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie Akcijas noteikumi un/vai Akcijas
dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza un/vai, ja Akcijas rīkotājam nav
izdevies sazināties ar Akcijas balvas laimētāju – no Akcijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu
dēļ.
20. Akcijas rīkotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju gadījumos, ja iestājas
nepārvaramas varas apstākļi.
21. Akcijas rīkotājs brīdina, ka Akcijas reklāmas materiālos pieejamajai informācijai ir tikai
informatīvs raksturs.
22. Dalībnieks reģistrējoties šai Akcijai piekrīt Akcijas paredzētajam personas datu
apstrādes mērķim: tiešās tirgvedības aktivitātes, komerciālu paziņojumu, reklāmas
sūtījumu (tajā skaitā apsveikumu, īpašo piedāvājumu, piedalīšanās izlozēs) saņemšana
uz norādīto e-pasta adresi par Akcijas rīkotāja un sadarbības partneru izplatītajām
precēm, piedāvājumiem un jaunumiem par Akcijas rīkotāja RD Electronics veikalu tīklā
piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Dalībnieks ir informēts, ka Dalībniekam ir
tiesības atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā, izmantojot Privātuma politikas lapu, kas
pieejama vietnē www.rdveikals.lv. Dalībnieks apliecina, ka Dalībnieka sniegtie dati
(vārds, tālruņa numurs, e-pasts) ir pareizi un patiesi un Dalībnieks ir šo datu īpašnieks,
kā arī Dalībnieks atļauj Akcijas rīkotājam veikt Dalībnieka personas datu apstrādi.
Pārzinis: SIA “MK TRADE”, Buļļu iela 51c, Rīga, LV-1067, Latvija. Datu aizsardzības
speciālists: das@mktrade.lv
23. Akcijas rīkotājs patur sev tiesības mainīt šos Akcijas noteikumus visā Akcijas laikā, par to
brīdinot Dalībnieku nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Akcijas dalībnieka norādīto e-pasta
adresi.

