
Kampaania „VitaSolaris D3 aastane varu tasuta” reeglid 

04.01.2021-30.06.2021 

 
§ 1  

Üldsätted 

1. Käesolevate reeglitega („reeglid“) määratletakse kampaania 

„VitaSolaris D3 aastane varu tasuta” põhimõtted. 

2. Kampaaniat „VitaSolaris D3 aastane varu tasuta“ („kampaania“) 

korraldab Natural Pharmaceuticals Sp. z.o.o.  („korraldaja“ või 

„Natural“). 

3. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil. 

4. Kampaania eesmärk on korraldaja toodete ehk toidulisandite müügi 

toetamine. 

5. Kampaaniaga liitumine on vabatahtlik. 

6. Kampaania kestab kuni 04.01.2021-30.06.2021 või seni, kuni tooteid 

jätkub. 

7. Reeglid on kättesaadavad korraldaja asukohas ja veebilehel 

www.dvitamiintasuta.ee 

 

§ 2. 

Kampaanias osalejad 

1. Kampaaniaga liitujast saab osaleja („osaleja”). 
2. Kampaanias osaleja võib olla täisealine teo- ja õigusvõimeline 

füüsiline isik, kes on tarbija tarbijakaitseseaduse § 2 lg 1 p 1 
tähenduses ning kellel puuduvad võlgnevused Naturali ees. 

3. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad  
ja kaastöötajad. 

 

§3. 

Kampaania põhimõtted ja tingimused 

1. Kampaania puudutab toidulisandi VitaSolaris D3 aastast varu ehk 

360 tabletti („toode“), mis saadetakse osalejale kampaania kestusajal 

ühekordse saadetisena tasuta. Osaleja kohustub tasuma üksnes 

saatekulu 2,49 EUR.  

2. Toodet ei saa vahetada sularaha või muud liiki hüvitise vastu. 

3. Toode saadetakse osaleja poolt tellimuse esitamise ajal märgitud 

aadressile. 

4. Osalejapoolne kampaanias osalemise tingimus on toote tellimine: 

a. tellimusvormi täitmise kaudu veebilehel 

www.dvitamiintasuta.ee või 

b. telefonitsi, helistades telefoninumbrile +372 6743068. 

5. Kampaanias osaleja võib esitada ainult ühe toote tellimuse 

majapidamise kohta. 

6. 12 kuu jooksul saab esitada ainult ühe kampaania toote tellimuse ühe 

majapidamise kohta, mis tähendab, et sel perioodil saab tellimuses 

märgitud aadressile tellida ainult ühe kampaaniatingimustele vastava 

toote. 

7. Tellimuse esitamine tähendab, et osaleja on käesolevate reeglitega 

tutvunud ja nõustub nendega täielikult. 

 
 

§4. 
Isikuandmete kaitse 

1. Osaleja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste 

isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 

vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus). 

2. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on Natural. 

3. Isikuandmete edastamine osaleja poolt on vabatahtlik, kuid see on 

vajalik kampaanias osalemiseks. 

4. Korraldaja töötleb reeglite kohaselt saadud osaleja isikuandmeid 

käesoleva kampaania läbiviimiseks kuni selle lõpuleviimiseni ja 

seadusega nõutavas ulatuses või mis tahes nõuete tagamiseks ning 

korraldaja enda toodete või teenuste otseturustamiseks (korraldaja 

õigustatud huvi alusel) kuni osaleja poolt vastuväite esitamiseni. 

Osaleja võib igal ajal nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, nõuda 

nende parandamist, kustutamist, vastuväite esitamist, nende 

töötlemise ja edastamise piiramist, samuti on tal õigus esitada 

kaebus järelevalveasutusele. 

5. Osaleja isikuandmeid võib korraldaja edastada temaga kampaania 

raames koostööd tegevatele isikutele andmetöötluslepingu alusel 

ning ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks. 

6. Korraldaja kinnitab, et osaleja andmeid ei töödelda automaatselt ega 

profileerita. 

7. Korraldaja on määranud isikuandmete töötlemise õigsust kontrolliva 

andmekaitseinspektori, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil 

dpo@omegamarine.ee. Lisateavet leiate veebilehelt 

https://omegamarine.ee/privaatsuspoliitika/ privaatsuseeskirjade 

vahekaardilt. 

 

§ 5. 
Lõppsätted 

1. Toode saadetakse tavapostiga Omniva kaudu. Toote saatmiskulud 

summas 2,49 EUR tasub osaleja. 

2. Korraldaja ei vastuta osaleja poolt tellimuses sisalduvate valede 

isikuandmete esitamise eest, mis muudavad osaleja leidmise 

võimatuks, pärast reeglites kindlaksmääratud tähtaega esitatud 

tellimuste eest ega tootele transpordi ajal tekitatud kahjustuste eest. 

3. Osaleja ja korraldaja õigused ja kohustused seoses kampaanias 
osalemisega on sätestatud käesolevates reeglites. Tootega seotud 
reklaami- ja kampaaniamaterjalide sisu on üksnes informatiivse 
sisuga. 

4. Reeglitega reguleerimata küsimuste lahendamiseks kohaldatakse 

asjakohase seaduse sätteid. 

5. Reeglid hakkavad kehtima 04.01.2021. 


