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“Izsaki savu viedokli un laimē SPA Dāvanu karti 200 EUR vērtībā!” kampaņas noteikumi 

1. “Izsaki savu viedokli un laimē SPA Dāvanu karti 200 EUR vērtībā!” ir kampaņa lauksaimniekiem 

un uzņēmumiem, kas veic lauksaimniecisku darbību un nenodarbojas ar produktu tālākpārdošanu 

(turpmāk tekstā - Kampaņa), kuru organizē Bayer Sp. z o.o., juridiskā adrese: Al. Jerozolimskie 158, 

02-326 Warszawa, ierakstīts Uzņēmumu reģistrā, ko Varšavā uztur galvaspilsētas Varšavas rajona 

tiesas Valsts tiesu reģistra 12. uzņēmējdarbības nodaļa, ar KRS [Valsts tiesu reģistra] Nr.: 

0000035338, ar pamatkapitālu 151 340 000,00 PLN apmērā, REGON [Valsts Oficiālais 

uzņēmējdarbības reģistra Nr.]: 010374922, NIP [PVN Nr.]: 526-00-19-068 (turpmāk - Kampaņas 

organizētājs). 

2. Kampaņas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Kampaņas organizētājs un 

noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Kampaņas dalībniekiem. 

3. Kampaņas norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija. Kampaņā var piedalīties 

lauksaimnieki un uzņēmumi, kas veic lauksaimniecisku darbību un nenodarbojas ar produktu 

tālākpārdošanu (turpmāk tekstā — “Dalībnieki”). Kampaņā var piedalīties tikai uzņēmējs 

(uzņēmumu īpašnieki, ja tie darbojas kā saimnieciskās darbības veicēji). 

4. Dalības pieteikšana Kampaņā ir no 2022. gada 10. janvāra plkst. 00:00 līdz 2022. gada 20. 

janvāra plkst. 23:59.  

• Lai piedalītos Kampaņā, Kampaņas dalībniekam jāaizpilda aptaujas anketa mājas lapā 

https://bayer.loterija.lv/survery-2021/lv/. 

• Kampaņā nedrīkst piedalīties tā organizētāji Bayer Sp. z o.o. un SIA “Visas Loterijas”.  

• Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds aptaujas anketu var aizpildīt tikai vienu reizi.  

5. Kampaņas norises laikā Kampaņas organizētājs veic noteiktu personas datu ievākšanu un 

apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Kampaņas laimētāju, kā arī lai saņemtu 

komerciālus paziņojumus, reklāmas sūtījumus, īpašos piedāvājumus vai līdzīgus piedāvājumus un 

pakalpojumus uz norādīto e-pasta adresi. E-pasts tiek norādīts, lai saņemtu komerciālus 

paziņojumus, reklāmas sūtījumus, īpašos piedāvājumus vai līdzīgus piedāvājumus un pakalpojumus 

uz savu norādīto e-pasta adresi no Bayer Sp. z o.o., kuri var izmantot jūsu datus, lai nodrošinātu 

jums jaunumus un reklāmas informāciju par Bayer Sp. z o.o. Dati tiks uzglabāti atbilstoši Privātuma 

politikai. Ar Privātuma politiku varat iepazīties šeit: https://www.cropscience.bayer.lv/legal-

advice/personas-datu-apstrade-akcijas-laika.  

6. Iesniedzot informāciju par sevi, pieteikuma iesniedzējs piekrīt, ka tiks veikta viņa personas datu 

apstrāde “Izsaki savu viedokli un laimē SPA Dāvanu karti 200 EUR vērtībā!” Kampaņas ietvaros.  

 

7. Iesniedzot aptaujas anketu, pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem 

noteikumiem un tos ievēros.  
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8. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka visa iesniegtajā anketā norādītā informācija ir patiesa. 

Pieteikuma iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi iesniegta 

informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai. 

 

9. Balvu fonds: SPA dāvanu karte 200 EUR vērtībā, izmantojama Latvijas Republikas teritorijā.  

10. Kampaņā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo 

noteikumu 4. punktu:  

10.1. Izloze notiek 2022. gada 21. janvārī, plkst. 13:00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas 

saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu no 2022. gada 10. janvāra plkst. 00:00 līdz 2022. gada 20. 

janvārim plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) balvu – SPA dāvanu karti 200 EUR vērtībā. 

11. Izloze notiek Kampaņas organizatora pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu 

ielā 37 – 63, Rīgā, 6. stāvā. 

11.1. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru “Premium”, pēc nejaušības principa.  

12. Laimētājs tiks publicēts izlozes dienā 2022. gada 21. janvārī, mājas lapā 

https://www.cropscience.bayer.lv. Mājas lapā tiks publicēts laimētāja vārds un uzvārds.  

13. Balvu varēs saņemt pie Kampaņas organizatora pilnvarotās puses – SIA “Visas Loterijas” 

(Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīga, Latvija, LV-1010). 

14. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz 

telefona numuru, kas norādīts reģistrējoties.  

15. Ierodoties saņemt laimēto balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID 

karte). 

16. Ja Kampaņas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos 

dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Kampaņas laikā veiktās 

reģistrācijas datiem, balva netiek izsniegta. 

17. Kampaņas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas 

radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.  

18. Kampaņas organizētājam Kampaņas dalībnieka iegūtā balva pēc kampaņas dalībnieka prasības 

nav jāapmaina pret citu balvu un nav jākompensē balvas vērtība skaidrā naudā. 

19. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, 

transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 



RESTRICTED 

 

 

RESTRICTED 

20. Kampaņas organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Kampaņas dalībnieki nevērīgi izturas 

pret šiem noteikumiem.  

21. Kampaņas organizētājs nenes atbildību par dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas 

neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa 

vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies sazināties no organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.  

22. Ar jautājumiem par Kampaņas norisi vai laimestu saņemšanu iespējams vērsties, zvanot pa 

tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai rakstot e-pastu bayer@loterijas.lv. 

23. Kampaņas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību Kampaņā, vēršoties ar rakstveida 

iesniegumu uz bayer@loterijas.lv un iesniegumā norādot konkrētās Kampaņas nosaukumu. 

24. Kampaņas organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos noteikumos. 

25. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Kampaņu ir tikai informatīvs raksturs. 

Kampaņas organizētājam ir tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos.  


