AS KUUSAKOSKI JA TELIA EESTI AS „NUTIJAHT 2021” REEGLID

Kampaania korralduse eest on vastutav:
AS Kuusakoski, registrikood 10167439
Aadress: Betooni 12, 11415 Tallinn
Telefon: 13660, E-post: firma@kuusakoski.com

Kampaania tingimused
●

Keskkonnakampaania vanaelektoonika seadmete vabanemisest toimub 3.09.2021-30.11.2021.

●

Osaleda saab nii üksi kui gruppidega - oluline on, et oleks vastutav täiskasvanud isik, kes
vanaelektroonika osakonda viib.

●

Kampaania raames on oodatud järgnev vanaelektroonika: arvutid, tahvelarvutid, telefonid,
nutikellad, juhtmed ja laadijad.

●

Kampaania raames valitakse loosiga igast Eesti maakonnast üksikisik või grupp, kes pääseb
virtuaalsele live-peole. Lisaks toimub kõikide osalejate üleselt peaauhinna (1000€ väärtuses
Telia kinkekaart) loos.

●

Loosis osalemiseks peavad olema registreerimisvormis (SIIN) kõik nõutud väljad täidetud.

●

Võiduvõimaldust saab duubeldada esitades peale kampaaniasse registreerumist endast, enda
klassist või sõpruskonnnast video SIIN.

●

Kampaania loosimine ja võitja teavitamine toimub hiljemalt 15.12.2021.

●

1 hääl = 1 kampaaniakood, osaleda saad üksi või mitmekesi (ülempiiri pole). Video tegemine
annab juurde 1 hääle loosikorvis. Häälte arv ei sõltu kampaania käigus toodud elektroonika
kogusest. Kõik osalejad reastakse Excelis, lisahääle saanud koosseisude nimed dubleeritakse.
Seejärel

loositakse

peaauhinna

võitja

(1000

€

väärtuses

Telia tooteid) funktsiooni

„randbetween“ abil. Võit antakse üle hiljemalt 15.01.2022. Võitjale saadetakse info e-kirjaga
vastavalt esitatud andmetele. Kui võitjat ei õnnestu korraldajast mittesõltuvatel põhjustel (nt
vigane e-posti aadress) kätte saada 1 kalendrikuu jooksul, arvatakse võitja auhinnast loobunuks
ja tehakse kordusloosimine.
●

Lõpusündmus Gameboy Tetrisega toimub vahemikus 15.12.2021-15.01.2022, täpne kuupäev
selgub hiljemalt 30.11.2021. Lõpusündmusest saab osa igast maakonnast üks koosseis. Selleks
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reastatakse Excelis iga maakonna koosseisud/osalejad ja loositakse võitja(d) funktsiooni
"randbetween" abil. Võitjaid teavitatakse e-posti teel.
●

Lisainfo ja küsimuste korral palun kirjutage kampaania@kuusakoski.com

Lisainfo TASUTA lühinumbrilt 13660 või kampaania@kuusakoski.com.

Pretensioonide lahendamise kord ja tähtaeg
Pretensioonide esmane lahendamine toimub AS Kuusakoski vastavas esinduses või tasuta infotelefonil
13660. Pretensioonid ja vaidlusküsimused, mis ei ole mingil põhjusel lahendatavad AS Kuusakoski
klienditeeninduses või telefoni teel, tuleb saata kliendil kirjalikult e-kirja või tavaposti vahendusel AS
Kuusakoski peakontorisse: e-post firma@kuusakoski.com ja aadress Betooni 12, 11415 Tallinn.
Kirjalikud pretensioonid saavad vastuse 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates nende laekumise
hetkest. Pretensioonide ja vaidlusküsimuste vastutav isik on AS Kuusakoski juhatuse assistent Hille
Korindt.

Kampaania isikuandmete töötlemise kord
1) Kampaania käigus esitatud isikuandmed on kaitstud ja AS Kuusakoski töötleb neid vastavalt seaduse
nõuetele kampaania läbiviimise eesmärgil.
2) Kampaanias osalejad annavad AS Kuusakoskile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel
eesmärkidel:
●

Andmete analüüsimiseks ja andmete kohta kokkuvõtete tegemiseks;

●

AS Kuusakoski poolt kampaaniaga seotud info edastamiseks.

3) Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele või koostööpartneritele, v.a võitjate info võitude
kättetoimetamiseks.
4) Kampaanias osaleval grupil on õigus saada lisainfot AS Kuusakoski poolt isikuandmete töötlemise
kohta, kui seadus sellist õigust ei piira. Osalejal on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.
5) Osalejal on õigus igal ajal keelata esitatud andmete kasutamine otseturustuseks saates vastava kirja
aadressil Betooni 12, 11415 Tallinn (AS Kuusakoski) või e-mailile firma@kuusakoski.com.
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6) Isikuandmete vastutav töötleja on AS Kuusakoski, registrikood 10167439, Betooni 12, 11415 Tallinn.
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