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„Pepco 5 gadu dzimšanas dienas loterija” AKCIJAS NOTEIKUMI 

 

1. 

Vispārējās nostādnes 

1. Šajos noteikumos (turpmāk – Noteikumi) ir paredzēti reklāmas kampaņas „Pepco 5 gadu 

dzimšanas dienas loterija” (turpmāk – Akcija) nosacījumi un nostādnes. 

2. Par reklāmas kampaņas organizatoru tiek uzskatīta Pepco Latvia SIA, reģ. Nr. 40203062113, 

juridiskā adrese Strēlnieku iela 9–7, Rīga, LV-1010 (turpmāk – organizators). 

3. Akcija tiek īstenota visos PEPCO tīkla veikalos, kas darbojas Latvijas Republikā, parastajā darba 

laikā (turpmāk – PEPCO veikali).  

4. Akcija tiek īstenota no 23.03.2023. līdz 26.03.2023. vai tikmēr, kamēr beidzas Akcijai paredzēto 

loterijas biļešu skaits (turpmāk – Akcijas veikšanas laika periods). 

5. Akcija aptver visas preces, kas tiek tirgotas „Pepco” veikalos Latvijas teritorijā. 

 

2.  

Akcijas nosacījumi un nostādnes 

1. Par akcijas dalībnieku (turpmāk – Dalībnieks) var būt persona, kas Akcijas laikā iegādājusies 

preces, kuru kopsumma ir vismaz 20 eiro vai vairāk, vienas iepirkšanās laikā (t. i., transakcija ir 

dokumentēta pirkuma kvītī vai faktūrrēķinā), atbilstīgi Akcijas noteikumiem.  

2. Dalībniekam, kas iegādājies preces par 20 eiro vai lielāku summu (t. i., transakcija ir dokumentēta 

pirkuma kvītī vai faktūrrēķinā), ir tiesības saņemt vienreiz lietojamu nokasāmu loterijas biļeti 

(turpmāk – Kupons). 

3. Kuponā esošo laimestu veido vienreizēja atlaide nākamajai iepirkšanās reizei (turpmāk – Atlaide). 

Iespējamie Atlaižu apmēri: 

- 5 % atlaide; 

- 10 % atlaide; 

- 15 % atlaide; 

- 20 % atlaide. 

4. Kupons tiek izsniegts kasē. Vienas iepirkšanās laikā pircējam ir tiesības saņemt vienu Kuponu. 

5. Organizators norāda, ka Kuponu, kas piedalās loterijā, skaits ir ierobežots, bet dažādos „Pepco” 

veikalos Kuponu skaits var atšķirties. 

6. Kupons ir derīgs no 23.03.2023. līdz 09.04.2023. vienai iepiršanās reizei. Maksimālā summa, kurai 

var izmantot Kuponu, ir 200 eiro.  

7. Kad Kupons iepirkšanās laikā ir izmantots, tas jāatdod atpakaļ pārdevējam, t. i., veikala kasierim.  
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3.  

Sūdzības 

1. Ja Akcija tikusi īstenota, pārkāpjot Noteikumus, Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību. 

2. Dalībnieks var iesniegt sūdzību 30 dienu laikā pēc dienas, kad piedalījās Akcijā. 

3. Lai paātrinātu sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas procesu, sūdzību var iesniegt: 

− pa elektronisko pastu: klients.lv@pepco.eu. 

4. Sūdzībā iesniedzējam (-ai) vajadzētu norādīt savus datus, kas nepieciešami, lai informētu šo 

personu par sūdzības izskatīšanas rezultātiem, norādīt sūdzības iesniegšanas iemeslu, noformulēt 

pašu sūdzību, kā arī norādīt apstākļus, pamatojoties uz kuriem, tā tiek iesniegta. 

5. Ja iesniedzējs (-a) vēlas paātrināt sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas procesu, viņam (-ai) 

vajadzētu pie sūdzības pievienot Reklāmas preces (preču) pirkšanas PEPCO veikalos pierādījuma 

fotokopiju vai skenētu kopiju. 

6. Sūdzības izskata Organizators. Sūdzību iesniegušais Dalībnieks tiks informēts par lēmumu attiecībā 

uz sūdzību 30 dienu laikā no dienas, kad Organizators saņēma sūdzību. 

7. Iesniedzējs (-a) tiks informēts (-a) par lēmumu attiecībā uz sūdzību tādā formā, kādā tika iesniegta 

sūdzība, vai jebkādā citā formā, par ko Dalībnieks un Organizators ir vienojušies. 

 

4.  

Personas dati 

1. Par Dalībnieku personas datu pārzini (turpmāk – Datu pārzinis), kura jēdziens definēts 2016. gada 

27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) Nr. 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), tiek uzskatīts Organizators. 

2. Personas datu aizsardzības tiesības var izmantot ar Datu aizsardzības ierēdņa palīdzību, ar viņu 

varat sazināties pa adresi iodo@pepco.eu. 

3. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams Akcijas īstenošanas 

mērķiem, vadoties pēc datu pārziņa likumīgām interesēm un ievērojot VDAR 6.1.f) panta 

nostādnes. 

4. Personas dati tiek izpausti pēc brīvas gribas, tomēr tas ir obligāti, lai sasniegtu iepriekš norādītos 

mērķus, tostarp Reklāmas kampaņas īstenošanas nolūkos, un tikai tik lielā mērā, cik tas 

nepieciešams. Šī informācija ir stingri konfidenciāla, un to izmanto tikai datu pārzinis, vadīdamies 

pēc Privātuma politikas. 

5. Pamatojoties uz likumu nostādnēm, personas dati var tikt izpausti subjektiem, kuriem ir 

izņēmuma tiesības tos saņemt. 

6. Datu pārzinis var uzticēt personas datu apstrādi trešajām personām, ja ir saņēmis rakstisku 

piekrišanu un ja tāda datu apstrāde tiek veikta tikai Datu pārziņa skaidri norādītam mērķim un 

tikai tik lielā mērā, cik tas nepieciešams Reklāmas kampaņas īstenošanai, kā arī, ievērojot VDAR 

28. pantu. 

7. Personas dati netiks sniegti nekādām trešajām personām vai starptautiskām organizācijām. 

8. Personas dati tiks uzglabāti tādu laika periodu, kāds ir nepieciešams mērķu sasniegšanai, ieskaitot 

laika periodu, kas nepieciešams šīs Reklāmas kampaņas īstenošanai. 
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9. Dalībniekam ir tiesības saņemt piekļuvi saviem personas datiem un tiesības jebkurā laikā labot vai 

dzēst šādus datus, ierobežot to apstrādi un pārnešanu, kā arī iebilst pret tādu datu apstrādi vai 

atsaukt piekrišanu tādai personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšanas tiesību izmantojums 

neietekmē personas datu apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumīgumu. 

10. Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības nodaļas direktoram, ja 

Dalībnieks uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj VDAR nostādnes. 

 

5.  

Nobeiguma nostādnes 

1. Akcijas noteikumus var atrast „Pepco” veikalos un interneta vietnē: www.pepco.lv.  

2. Attiecībā uz jebkādiem šajos Noteikumos neatrunātiem jautājumiem ir spēkā Latvijas likumu 

nostādnes. 

3. Jebkādi strīdi, kas rodas, pildot ar šo Akciju saistītas saistības, tiks izskatīti kompetentā tiesā.  


