AKCIJAS KAMPAŅAS “Rotaļlietu kaste 3 par 2” NOTEIKUMI

1.
Vispārīgie noteikumi
1. Šajos noteikumos (“Noteikumi”) ir izklāstīti “Rotaļlietu kaste 3 par 2” akcijas kampaņas (“Akcijas
kampaņa”) noteikumi un nosacījumi.
2. Akcijas kampaņas rīkotājs ir PEPCO Latvija (reģ.nr. 40203062113; pvn.nr. LV40203062113;
juridiskā adrese: Strēlnieku 9-7, Rīga, LV-1010) ''(''Organizators'')''
3. Akcijas kampaņa tiek īstenota visos Latvijas Republikā atvērtajos PEPCO veikalos to darba laikā
(“PEPCO veikali”).
4. Akcijas kampaņa tiek īstenota no 2022. gada 7. jūnija līdz 2022. gada 4. jūlijam vai līdz Akcijas
kampaņā ietverto preču piegādes beigām (“Akcijas kampaņas termiņš”).
5. Reklāmas kampaņa aptver visus Noteikumu pielikumā Nr.1 norādīto kategoriju produktus
(“Akcijas produkti”).

2.
Akcijas kampaņas noteikumi un nosacījumi
1. Akcijas kampaņā var piedalīties ikviena persona, kas Akcijas kampaņas darbības laikā iegādājas
Akcijas preces PEPCO veikalos saskaņā ar tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem
(“Pircējs”).
2. Pircējam, kurš iegādājas Akcijas preces, trešā tiek piedāvāta bez maksas. Bez maksas var saņemt
vislētāko no trim akcijas precēm.
3. Akcijas kampaņas laikā Pircējs var iegādāties neierobežotu Akcijas preču skaitu.
4. Rīkotājs nosaka atrunu, ka Akcijas kampaņā piedāvāto Akcijas preču skaits ir ierobežots, un
konkrētu Akcijas preču pieejamība var atšķirties dažādos PEPCO veikalos.
5. Atlaide tiek piešķirta pie kases.
6. Preces, kas iegādātas Akcijas kampaņas laikā, var atdot atpakaļ saskaņā ar “naudas atmaksas
garantijas” noteikumiem, kas pieejami vietnē www.pepco.lv.
7. Akcijas kampaņas piedāvājums nesummējās ar citām akcijām, kuras veic Rīkotājs, izņemot
izpārdošanu, ko atsevišķi piedāvā konkrēti PEPCO veikali.

1

3.
Sūdzības
1. Ja Akcijas kampaņa tika īstenota, pārkāpjot Noteikumus, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību.
2. Pircējs var iesniegt Sūdzību 30 dienu laikā pēc dienas, kad Pircējs iegādājies preces no Akcijas
kampaņas preču klāsta.
3. Lai racionalizētu sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas procesu, sūdzību var iesniegt:
− sūtot elektronisko vēstuli uz klients.lv@pepco.lv; vai
− parasto vēstuli uz adresi Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082

4. Savā sūdzībā iesniedzējam jānorāda kontaktinformācija, lai viņš varētu būt informēts par sūdzības
izskatīšanas procesa rezultātiem, kā arī jānorāda savas sūdzības iemesls, tā jānoformulē un
jāsniedz apstākļu apraksts, pamatojot iesniegto sūdzību.
5. Lai atvieglotu sūdzību izskatīšanas procesu, iesniedzējam ir jāpievieno sūdzībai kopija vai skenēta
apliecinājuma kopija par Akcijas preces(-ču) iegādi PEPCO veikalos.
6. Sūdzības izskata Rīkotājs. Pircējs, kurš iesniedzis sūdzību, tiks informēts par sūdzības rezultātiem
30 dienu laikā no dienas, kad Rīkotājs ir saņēmis sūdzību.
7. Sūdzības iesniedzējs tiek informēts par rezultātiem atbilstoši viņa sūdzības iesniegšanas veidam
pa pastu vai e-pastu, vai jebkurā citā veidā, Pircējam un Rīkotājam savstarpēji vienojoties.

4.
Personas dati
1. Pircēja personas datu pārzinis (“Pārzinis”) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa
Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, “VDAR”), ir
Rīkotājs.
2. Personas datu aizsardzības tiesības var īstenot ar datu aizsardzības inspektora starpniecību,
rakstot uz e-pastu iodo@pepco.eu.
3. Pircēju personas dati tiek apstrādāti ar mērķi un tiktāl, cik tas ir nepieciešams Akcijas kampaņas
īstenošanai, pamatojoties uz pārziņa likumīgām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f)
apakšpunktu.
4. Personas datu izpaušana ir brīvprātīga, taču tā ir nepieciešama iepriekš norādītajiem mērķiem, tai
skaitā tādiem nolūkiem un apjomā, kāds tas nepieciešams Akcijas kampaņas īstenošanai. Šie dati
ir konfidenciāli, un tos izmanto tikai Pārzinis saskaņā ar Privātuma politiku, kas pieejama vietnē
www.pepco.lv.
5. Personas datiem var piekļūt personas, kas ir pilnvarotas tos saņemt, tikai pamatojoties uz tiesību
aktiem.
6. Pārzinis var uzticēt trešām personām personas datu apstrādi saskaņā ar rakstveida līgumu tikai
Pārziņa noteiktajam mērķim un tādā apjomā, kāds nepieciešams Akcijas kampaņas īstenošanai
saskaņā ar VDAR 28. pantu.
7. Personas dati netiks nodoti trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
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8. Personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams mērķu sasniegšanai, ieskaitot laiku, kas
nepieciešams šīs Akcijas kampaņas pabeigšanai.
9. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības uz šādu datu labošanu vai dzēšanu,
datu apstrādes ierobežošanu, datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā laikā iebilst vai atsaukt
savu piekrišanu šādai personas datu apstrādei. Tiesību izmantošana atsaukt savu piekrišanu
neietekmē personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.
10. Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja prezidentam, ja vien tas
nolemj, ka viņa personas datu apstrāde ir pretrunā ar VDAR noteikumiem.

5.
Noslēguma noteikumi
1. Akcijas kampaņas noteikumi ir pieejami PEPCO veikalos un tīmekļa vietnē www.pepco.lv.
2. Jebkurus jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos, regulē Latvijas tiesību akti.
3. Jebkurus strīdus, kas rodas saistībā ar šo Akcijas kampaņu noteikto saistību izpildi, risina
kompetenta vispārējā tiesa.
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Pielikums Nr. 1 – Produktu kategorijas, uz kurām attiecas reklāmas kampaņa
PLU
330777
331517

Nosaukums
Rotaļlietu kaste 30 l
Rotaļlietu kaste 30 l
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