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Kampaania ”Küünlaümbriste jaht 2015/2016” tingimused



Kampaania kestab 01. okt. 2015.a – 31. jaan. 2016.a.



Kampaania toimub kolmes vanusekategoorias: eelkooliealised ja lasteaialapsed; 1.-6. klassid (k.a.)
ning 7.-12. klassid (k.a.) (edaspidi on kasutatud koondnime osalejad).



Kampaanias osalemiseks tuleb rühm või klass (edaspidi grupp) registreerida Kuusakoski kodulehel
registreerimisvormi kaudu aadressil:
https://www.kuusakoski.com/et/estonia/ettevote/ettevote/uudised/2015/kuunlaumbriste-jaht20152016/
või saates e-mail aadressil:
kampaania@kuusakoski.com.
Registreerimisel tuleb esitada: lasteaia/kooli nimi ja asukoha aadress, rühma/klassitähis,
osalejate koguarv grupis ja vastutava täiskasvanu andmed (nimi, e-mail ja telefoni number).



Registreeruda saab kogu kogumisperioodi jooksul vastavalt grupi üldsuurusele kas arvestuses 1-15
osalejat grupis või 16 ja enam osalejat grupis.



Väiksemad koosseisud võivad registreeruda liitgrupina tingimusel, et liitgrupi üldsuurus ei ületa 25
osalejat (k.a.). Vastavalt liitgrupi üldosalejate arvule osaleb see kas arvestuses 1-15 osalejat grupis või
16 ja enam osalejat grupis.



Registreerunud grupile saadetakse kogumiseks jälgimisleht e-mailiga, millele tuleb märkida iga
osaleja kohta kogutud kogused (tükiarv) ning grupi koondkogus.



Gruppi peab esindama vähemalt 1 (üks) täiskasvanu (kasvataja, klassijuhataja või lapsevanem), kes
täidab grupi jälgimislehte ja vastutab kogumise õigsuse eest.



Grupp võtab teeküünalde ümbriste jahist osa, kogudes neid vastutava täiskasvanuga kokkulepitud
viisil, näiteks suurde plastkotti.



Teeküünlad peavad olema põletatud ja väga vähesel määral põlemisjääki võib selle põhjas näha olla
(sh küünlataht). Alumiiniumist teeküünalde ümbrised võivad olla erimõõdus, arvestusse läheb
kogutud tükiarv.



Kokku kogutud teeküünalde ümbrised tuleb tuua peale kogumisperioodi lõppu lähimasse AS
Kuusakoski esindusse, mille kontaktid ja lahtiolekuajad on leitavad kodulehel aadressil:
https://www.kuusakoski.com/et/estonia/#/ettevote/ettevote/kontaktandmed



Aktiivne kogumisaeg lõpeb 31.jaanuaril 2016.a. Grupid saavad tuua kogutud ümbrised AS
Kuusakoski vastuvõttu ajavahemikul 31.jaan. - 15.veebr. 2016.a.



AS Kuusakoski esinduses saab kogutud ümbrised tasuta üle anda täiskasvanu (ID-kaardi või passi
alusel), kes peab koos kogutud kogusega esitama ka grupi kogumislehe (jääb AS Kuusakoski
osakonda).



AS Kuusakoski osakonnas kaalutakse toodud kogus ning üleandjale esitatakse vastav kaalumisleht,
kuhu märgitakse toodud koguse kaal, lasteaia/kooli nimi ja rühma/klassitähis ning üleandja kontaktid.



Kampaania tulemused avalikustatakse 07.märtsil 2016.a. AS Kuusakoski kodulehel, samuti
saadetakse vastav teade kõikidele kampaanias osalenud klasside esindajatele e-mailiga.
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Võitjate tänamine ja autasustamine toimub kevadisele koolivaheajale 2016.a eelneval nädalal
Tallinnas, s.o. 18. märts 2016.
LISAVÕISTLUSED














Samaaegselt küünlaümbriste kogumisega toimuvad lisavõistlused. Võistlemine toimub kolmes
vanusegrupis:
o Eelkooliealised- ja lasteaialapsed
o 1.-6. klasside (k.a.) õpilased
o 7.-12. klasside (k.a.) õpilased
Lisavõistlustel saavad osa võtta vaid põhivõistlusele (s.o. küünlaümbriste kogumine)
registreerunud grupid.
Võistluses osaletakse gruppidena (lasteaiarühma või klassina) ning iga põhivõistlusel
registreerunud kooliklassi või lasteaiarühma kohta saab lisavõistlusele esitada vaid 1 (ühe) töö.
Üksikisiku töid arvestusse ei võeta. Kui ühe põhivõistlusele registreeritud grupi kohta esitatakse
rohkem kui 1 (üks) töö, arvestatakse vaid kuupäevaliselt kõige varem esitatud tööd.
Tööd tuleb esitada elektroonselt aadressil kampaania@kuusakoski.com hiljemalt 31. jaanuariks.
Töö esitlemisel tuleb e-maili sisusse kirjutada lasteaia/kooli nimi, grupitähis ja vastutava
täiskasvanu kontaktandmed (nimi, e-mail ja telefoninumber).
Tööd
avaldatakse
„Küünlaümbriste
jaht
2015-2016“
Facebooki
lehel
(www.facebook.com/kuunlajaht).
Vastavalt vanusegrupile on lisavõistluse väljund järgmine:
o Eelkooliealised- ja lasteaialapsed: loovtöö (meisterdamine või joonistamine) teemal
„Küünlaloom“. Esitada tuleb meisterdusest või joonistusest tehtud pilt.
o 1.-6. klassid: fotokonkurss teemal „Küünal küll, aga kas ujub ka?“. Esitada tuleb
temaatiline foto või foto kollaaž, lubatud on fototöötlusprogrammide kasutamine.
o 7.-12. klassid: videovõistlus teemal „Küünlajahil saab kino“. Esitada tuleb temaatiline
video, video pikkus kuni 2 minutit.
Tööd võivad, aga ei pea sisaldama:
o Sponsorite ja korraldajate logod
o Laste enda nimed/kooli või lasteaia nimi/klassi või rühma tähis
Iga vanusegrupi tööde hulgast valitakse žürii lemmik ja rahva lemmik.
o Žürii koosneb sponsorite ja korraldajate esindajatest, kes hindavad töö juures panust ja
loovust/ideed.
o Rahva lemmik on Facebookis Küünlaümbriste jahi lehel kõige enam meeldimisi („like“)
saanud töö.
o Võitjatele on koostööpartnerid välja pannud auhinnad, millega saab tutvuda tabelis 2.
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VÕIDUFOND




Kõik eelkooliealised ja lasteaialapsed; 1.-6. klassid (k.a) ning 7-12. klassid (k.a.), kelle osavõtt on
registreeritud vastavalt tingimustes toodud nõuetele ajavahemikul 01.nov 2015 – 31.jaan 2016.a (k.a),
osalevad AS Kuusakoski poolt korraldatavas „Küünlaümbriste jaht“ kampaanias.
Võitjate arvestus toimub vanuserühmade järgi, s.o. omavahel võistlevad eelkooliealised ja
lasteaialapsed üle Eesti; 1.-6. klassid (k.a.) üle Eesti ning 7.-12. klassid (k.a.) üle Eesti.
„Küünlaümbriste jaht“ 2015-2016 põhivõistluse auhinnalised kohad ja auhinnad on toodud
tabelis 1. Lisavõistluste auhinnad on toodud tabelis 2. Lisaks toimub loosimine kõigi
kampaanias osalenute vahel, kes ei ole tulnud põhivõistluses auhinnalistele kohtadele.
Lohutusauhinnad on toodud tabelis 3. Tabeli 3 järel on toodud indeksite järgi auhindade
kirjeldus.
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Tabel 1. "Küünlaümbriste jaht" põhivõistluse auhinnafond

Põhivõistluse
auhinnafond

I koht

Lasteaiad
Grupiarvestus
Peaauhind:
TASUTA
NUKU teatri
etendus (vt
NUKU3-1)
TASUTA
transport
Tallinnasse (vt
GoBus5-1)
Lisaks:
Kuusakoski1-1
Kuusakoski1-3
Unilever7-1
Natural
Candles11-1

II koht

EVM6-2
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2

III koht

EVM6-2
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2

Üksikarvestus

TASUTA
NUKU
muuseumi
perepääse (vt
NUKU3-3)
Kuusakoski1-4

Kuusakoski

1-6. klassid
Maakonnaarvestus

Kuusakoski1-6
Kuusakoski1-7

1-5

X
Kuusakoski1-5

Grupiarvestus
Peaauhind:
TASUTA
Kalev Spa
veekeskuse
külastus (vt
Kalev Spa2-1)
TASUTA
transport
Tallinnasse (vt
GoBus5-1)
Lisaks:
Kuusakoski1-1
Kuusakoski1-3
Unilever7-1
Natural
Candles11-1
Teletorn8-1
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2
EVM6-2
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2
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Üksikarvestus

TASUTA
Kalev Spa
veekeskuse
peopakett (vt
Kalev Spa2-2)
Kuusakoski1-4

7-12. klassid
Maakonnaarvestus

Kuusakoski1-6
Kuusakoski1-7

Kuusakoski1-5
X
Kuusakoski1-5

Grupiarvestus
Peaauhind:
TASUTA
kinoseanss
kogu klassile
(vt Forum
Cinemas4-1)
TASUTA
transport
Tallinnasse (vt
GoBus5-1)
Lisaks:
Kuusakoski1-1
Kuusakoski1-3
Unilever7-1
Natural
Candles11-1

Üksikarvestus

TASUTA 10
kinopääset
Forum Cinemas
kinode
külastamiseks
(vt Forum
Cinemas4-2)
Kuusakoski1-4

Vene Teater9-1
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2

Kuusakoski1-5

EVM6-2
Kuusakoski1-2
Kuusakoski1-3
GoBus5-2

Kuusakoski1-5

Maakonnaarvestus

Kuusakoski1-6
Kuusakoski1-7
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Tabel 2. "Küünlaümbriste jaht" lisavõistluste auhinnafond

Lisavõistluste auhinnafond

Žürii lemmik

Lasteaiad:
loovtööd teemal
”Küünlaloom”
1.-6. klassid:
fotokonkurss teemal
”Küünal küll, aga kas
ujub ka?”
7.-12. klassid:
videovõistlus teemal
”Küünlajahil saab kino!”

Lasteaiad

1-6. klassid

7-12. klassid

Grupiarvestus

Grupiarvestus

Grupiarvestus

Peaauhind:
TASUTA hampelmannid (vt NUKU3-2)
TASUTA jäätis kogu rühmale (vt
Unilever7-1)

Peaauhind:
TASUTA Kalev Spa veekeskuse
külastus kogu klassile (vt Kalev Spa2-1)
TASUTA jäätis kogu rühmale (vt
Unilever7-1)

Peaauhind:
TASUTA kinoseanss kogu klassile (vt
Forum Cinemas4-1)
TASUTA jäätis kogu rühmale (vt
Unilever7-1)

Lisaks:
Kuusakoski1-8
EVM6-3
Unilever7-3
Natural Candles11-1

Lisaks:
Kuusakoski1-8
EVM6-3
Unilever7-3
Natural Candles11-1

Peaauhind:
TASUTA Kalev Spa veekeskuse
külastus kogu klassile (vt Kalev Spa2-1)
TASUTA jäätis kogu rühmale (vt
Unilever7-1)

Peaauhind:
TASUTA kinoseanss kogu klassile (vt
Forum Cinemas4-1)
TASUTA jäätis kogu rühmale (vt
Unilever7-1)

Lisaks:
Kuusakoski1-8
Unilever7-3

Lisaks:
Kuusakoski1-8
Unilever7-3

Lisaks:
Kuusakoski1-8
EVM6-3
Unilever7-3
Natural Candles11-1

Rahva lemmik

Peaauhind:
TASUTA hampelmannid (vt NUKU3-2)
TASUTA jäätis kogu rühmale (vt
Unilever7-1)
Lisaks:
Kuusakoski1-8
Unilever7-3
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Tabel 3. "Küünlaümbriste jaht" lohutusauhinnad, mis loositakse välja kõigi osalejate seas, kes ei tulnud auhinnalistele kohtadele

Lasteaiad

1-6. klassid

MaakonnaLoos kõigi
Grupiarvestus Üksikarvestus
arvestus
osalenute
vahel, kes ei
tulnud
Lontova10-3
Kuusakoski1-9
auhinnalistele
Lontova10-4
NUKU3-4
NUKU3-5
kohtadele
7-2
6-4
Unilever

EVM

Grupiarvestus

Kalev Spa2-1
Kalev Spa2-3
Unilever7-2

Üksikarvestus

Lontova10-2

7-12. klassid
Maakonnaarvestus

Kuusakoski1-9
EVM6-5
Teletorn8-2

Grupiarvestus

Üksikarvestus

Unilever7-2
Vene Teater9-2

Forum
Cinemas4-5

Maakonnaarvestus
Kuusakoski1-9
Forum
Cinemas4-3
Forum
Cinemas4-4
EVM6-5
Lontova10-1

Auhindade kirjeldused
Kuusakoski
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8

I koht (kõikide vanuseklasside gruppide üldarvestuses): Karikas ja aukiri AS-lt Kuusakoski, lisaks kutse autasustamise sündmusele
Tallinnas 18.03.2016 ja ühine pidulik tordi söömine.
II ja III koht (kõikide vanuseklasside gruppide üldarvestuses): Karikas ja aukiri AS-lt Kuusakoski.
Nimelised tänukirjad I, II ja III koha saavutanud võiduklasside õpetajatele (kõikide vanuseklasside gruppide üldarvestuses).
Üldise üksikarvestuse võitja: karikas ja aukiri AS-lt Kuusakoski (igas vanuseklassis).
Üldise üksikarvestuse II ja III koht: medal ja aukiri AS-lt Kuusakoski (igas vanuseklassis).
Maakondliku arvestuse võitjad ehk iga maakonna tublim üksikkoguja igas vanuseklassis: medal ja aukiri AS-lt Kuusakoski
Maakondliku arvestuse võitjad ehk iga maakonna tublim grupp igas vanuseklassis: karikas ja aukiri AS-lt Kuusakoski
Lisavõistluste võitjad kõikides vanuseklassides: Karikas ja aukiri AS-lt Kuusakoski, lisaks kutse autasustamise sündmusele Tallinnas
18.03.2016 ja ühine pidulik tordi söömine.
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1-9

Lohutusauhinnad (lisaloos kõikide vahel, kes ei tulnud auhinnalisele kohale): iga maakonna üksikarvestuses ühele mittevõitnud lapsele
nimeline medal ja aukiri osalemise eest (igas vanuseklassis).

Kalev Spa
2-1

2-2
2-3

I koht 1.-6.klasside üldarvestuses (suure ja väikese koosseisu arvestuses) + I koht 1.-6.klasside lisavõistlustel (žürii lemmik ja rahva
lemmik) + üks loosiga võitnud lohutusauhind (loos kõikide mittevõitnud gruppide vahel): TASUTA veekeskuse ja saunakomplekside
2,5h külastus tervele osalenud grupile ja õpetaja(te)le. Lisaks kõikidele pirukas ja kõrrejook kohapeal.
1.-6.klasside üldise üksikarvestuse võitja: TASUTA peopakett korraga kuni 10-le sõbrale. Sisaldab 2,5h veekeskuse ja saunakompleksi
külastust.
Loos 1.-6.klasside grupiarvestuse võitjagruppide õpetajate vahel (x2 mõlema suurusjärgu võitjate jaoks): Kalev Spa VIP sauna pakett
6-le.

NUKU teater ja muuseum (NUKU)
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5

I koht lasteaedade vanuseklassi üldarvestuses (suure ja väikese koosseisu arvestuses): TASUTA vabalt valitud NUKU teatri etendus või
NUKU muuseumi külastus eriprogrammiga.
I koht lasteaedade vanuseklassi lisavõistlusel (žürii lemmik ja rahva lemmik): lavastuse "Nublu" tegelastega hampelmannid (isemeisterdamise hüpiknukud).
I koht lasteaedade vanuseklassi üksikarvestuses: TASUTA perepääse NUKU muuseumi külastamiseks (kehtib kuni 31.12.2016).
Lohutusauhind (loos kõikide lasteaiarühmade maakondlikute arvestuses tublimate üksikkogujate vahel): TASUTA perepääse NUKU
muuseumi külastamiseks (kehtib kuni 31.12.2016).
Lohutusauhind (loos kõikide maakondliku tublimate lasteaedade vanuseklassi õpetajate vahel): kutse kahele vabalt valitud NUKU
teatrietenduse vaatamiseks hooajal 2016/2017.

Kuusakoski AS | Betooni 12, Tallinn 11415, Eesti | T +372 6 258 666 | firma@kuusakoski.com | www.kuusakoski.com

5 (12)

Kampaania ”Küünlaümbriste jaht 2015/2016” tingimused
Forum Cinemas
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5

I koht 7.-12.klasside üldarvestuses (suure ja väikese koosseisu arvestuses) + 7.-12.klasside lisavõistluste võitjad (žürii lemmik ja rahva
lemmik): TASUTA kinoseanss kogu klassile, lisaks kõigile filmielamuse nautimiseks kaasa popkorn ja jook.
I koht 7.-12.klasside üksikarvestuses: TASUTA 10 kinopääset kasutamiseks poole aasta jooksul.
Lohutusauhind (loos kõikide 7.-12.klasside maakondlikute arvestuses tublimate üksikkogujate vahel): TASUTA 2 kinkepiletit kino
külastamiseks.
Lohutusauhind (loos kõikide 7.-12.klasside arvestuses mittevõitnud gruppide vahel): TASUTA kinoseanss kogu klassile, lisaks kõigile
filmielamuse nautimiseks kaasa popkorn ja jook.
Lohutusauhind ühele osalenud õpilasele (loos kõikide mittevõitnud 7.-12.klasside arvestuses osalenud õpilaste vahel): TASUTA 10
kinopääset kasutamiseks poole aasta jooksul.

GoBus
5-1
5-2

I koha saavutanud grupid üldarvestuses lasteaedade, 1.-6.klasside ja 7.-12.klasside suure ja väikese koosseisude võitjad: TASUTA
transport autasustamisele 18.03.2016 marsruudil lasteaed/koolimaja-Tallinn-lasteaed/koolimaja.
II ja III koha saavutanud grupid üldarvestuses (lasteaedade, 1.-6.klasside ja 7.-12.klasside suured ja väikesed koosseisud): erihinnaga
sõit auhinda nautima (II koht -40% soodustus ja III koht -30% soodustus).

Eesti Vabaõhumuuseum (EVM)
6-1
6-2
6-3
6-4

Põhivõistluse II koht lasteaedade vanuseklassis (suure ja väikese koosseisu arvestuses): TASUTA Kuie kooli muuseumitund Eesti
Vabaõhumuuseumis.
Põhivõistlusel kõikides vanuseklassides III koha saavutanud grupi KAHELE TUBLIMALE LAPSELE + üksikarvestuse võitjad igas
vanuseklassis: EVM muuseumi külastamiseks TASUTA perepääse.
Lisavõistlustel kõikide vanuseklasside žürii lemmikud: TASUTA perepääse ÕPETAJA(TE)LE muuseumi külastamiseks (arvestusega,
et lasteaiarühmas on 2 õpetajat ja tavaklassidel 1 õpetaja).
Lohutusauhind: loos põhivõstluse maakondlikus arvestuses tublimate lasteaiarühmade ÕPETAJATE vahel (2 õpetajat rühma kohta):
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6-5

tasuta perepääsmed EVM muuseumisse.
Lohutusauhind, loos põhivõistlusel mittevõitnud 1-6.klasside ja 7.-12. klasside ÕPETAJATE vahel: tasuta perepääsmed EVM
muuseumisse.

Unilever
7-1
7-2
7-3

Põhivõistluse I koht iga vanuseklassis (suured ja väikesed koosseisud) ning lisavõistluse (nii žürii- kui rahvalemmikud) I koht: TASUTA
Super Viva jäätis kogu grupile.
Lohutusauhind (loos kõikide mittevõitnud klasside vahel igas vanuseklassis): TASUTA Super Viva jäätis kogu grupile.
Lisavõistluste võitjagruppide ÕPETAJAD (x2 mõlema suurusjärgu võitjad + lasteaedades grupi kohta 2 õpetajat): kinkekott Unilever
toodetega.

Teletorn
8-1
8-2

Põhivõstluse 1.-6.klasside üldarvestuse II koht: TASUTA Teletorni külastus haridusprogrammiga kogu klassile.
Lohutusauhind, loos põhiarvestuses osalenud 1.-6.klasside arvestuses maakondade tublimate koosseisude vahel: kogu klassile Teletorni
külastus TASUTA.

Vene Teater
9-1
9-2

7.-12.klasside põhivõistlusel II koha saavutanud klassid (suur ja väike koosseis arvestuses): Vene Teatris TASUTA etendus kogu
grupile. NB! kõik etendused on sünkroontõlkega eesti keelde.
Loos 7.-12.kl grupiarvestuste võitjagruppide õpetajate vahel: Kutse kahele Vene Teatrisse.

Lontova
10-1
10-2

Loos 7.-12.klasside arvestuses kõikide osalenud klasside vahel: Lontova seikuspargi -50% voucher seikluspargi külastamiseks.
Loos 1.-6.klasside arvestuses kõikide osalenud õpilaste vahel: Lontova seikluspargi -50% voucher perepääsemele.
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10-3
10-4

Loos lasteaedade vanuserühma arvestuses kõikide osalenud gruppide vahel: kõigile rühma lastele sissepääs Lontova Seiklusparki
erihinnaga - 5€/pilet!
Loos lasteaedade vanuserühma arvestuses kõikide osalenud gruppide vahel: kogu grupile sissepääs Lontova Seiklusparki -20%
soodustusega!

Natural Candles
11-1

Grupiarvestuse võitjagruppide õpetajad + lisavõistluste võitjagruppide õpetajad (x2 mõlema suurusjärgu võitjate jaoks + lasteaedades
grupi kohta arvestatud 2 õpetajat): Natural Candles kinkekomplekt

VÕIDUFONDI LISAINFO:
 Tänukirjad kõikidele osalenud gruppidele AS Kuusakoski poolt
 Väiksemad kingitused KÕIKIDELE osalejatele
 Sponsorite ja koostööpartnerite eripakkumised KÕIKIDELE osalenud gruppidele (täpsem info hiljemalt üks kuu enne tulemuste selgumist
ehk 07.veebruariks 2016.a):
 KalevSpa vee- ja saunakeskuse grupikülastus eritingimustel
 Visuaalteatrifestivali TREFF`i etendusi külastavatele gruppidele NUKU muuseumi külastus tasuta.
 GoBus-i 20% soodsam bussisõit osalenud koosseisule.
 Vene Teatri grupikülastus 40% allahindlusega.
 Teletorni külastus gruppidele 20% allahindlusega.
 Vabaõhumuuseumi Kuie kooli muuseumitunnid 20% soodustusega.
 Lontova Seikluspargis meeskonnarada või puult-puule ronimine 8€/in.Õpetaja tasuta.
 Võimalikud lisaauhinnad avalikustatakse hiljemalt 1 (üks) kuu enne tulemuste selgumist ehk 07.veebruariks 2016.a AS Kuusakoski kodulehel.
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 Kampaanias registreerunud gruppidele saadetakse tulemuste koondkokkuvõte (kõikide osalejate lõikes) registreerimisel esitatud emailile hiljemalt 07.märtsil 2016.a.
 Võitusid saab välja võtta kogu 2016. kalendriaasta jooksul, kui ei ole märgitud teisiti.
 Võitusid ei väljastata mingil juhul rahas.
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Isikuandmete töötlemise kord


Kampaania käigus esitatud isikuandmed on kaitstud ja AS Kuusakoski töötleb neid vastavalt
seaduse nõuetele kampaania läbiviimise eesmärgil.



Kampaanias osalenud grupi eest vastutav täiskasvanu annab AS Kuusakoskile nõusoleku töödelda
esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:
o Andmete analüüsimiseks ja andmete kohta kokkuvõtete tegemiseks;
o AS Kuusakoski poolt kampaaniaga seotud info edastamiseks.



Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele või koostööpartneritele, v.a võitjate info võitude
kättetoimetamiseks (parimad grupid, teise ja kolmanda koha saavutanud grupid ning parimad
üksikkogujad, teise ja kolmanda koha saavutanud üksikkogujad; lisavõistluste ja lohutusauhindade
võitjad).



Kampaanias osaleva grupi eest vastutaval täiskasvanul on õigus saada lisainfot AS Kuusakoski
poolt isikuandmete töötlemise kohta, kui seadus sellist õigust ei piira. Osalejal on õigus nõuda
ebaõigete isikuandmete parandamist.



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.



Isikuandmete vastutav töötleja on AS Kuusakoski, registrikood 10167439, Betooni 12, 11415
Tallinn.
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