Preču un pakalpojumu loterijas “Iepērcies ar Creditea un laimē” noteikumi
INFORMĀCIJA PAR ORGANIZĒTĀJU
1. Preču un pakalpojumu loterijas “Iepērcies ar Creditea un laimē” (turpmāk – Loterija)
organizētājs ir SIA “IPF Digital Latvia”, reģistrācijas Nr. 50003913651, 13. janvāra iela 3, Rīga,
LV-1050, tālrunis 23778866, e-pasts: info@creditea.lv (turpmāk arī – Organizētājs)
NORISES LAIKS UN TERITORIJA
1. Loterijas norises laiks: 15.05.2021. līdz 06.07.2021.
2. Loterijas laimestu (balvu) ieguvēji tiks noteikti: 06.07.2021. plkst. 10:00.
3. Loterijas norises teritorija: Latvijas Republika.
DALĪBAS NOSACĪJUMI
4. Loterijā piedalās fiziskās personas, kas ir sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu un
kuras:
4.1. ir Organizētāja lietotnes “Creditea” lietotāji (vairāk informācijas par lietotni www.creditea.lv);
4.2. kuru turējumā atrodas “Creditea” MasterCard debetkarte;
4.3. kuri līdz 30.06.2021. ir veikuši 5 (piecus) preču vai pakalpojumu pirkumus, par kuriem
norēķinus ir veikuši ar “Creditea” MasterCard debetkarti, ievērojot 5. – 8. punktā noteikto.
5. 4.3. punktā minētie preču un pakalpojumu pirkumi, kuri nodrošina piedalīšanos Loterijā, nevar
būt saistīti ar norēķiniem par azartspēlēm, alkoholisko dzērienu (tai skaitā alus), tabakas
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un elektronisko
smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu, zāļu, medikamentu un enerģijas dzērienu pirkumiem.
6. Loterijā nepiedalās Organizētāja lietotnes “Creditea” lietotāji, kuri Loterijas norises laikā ir
aizņēmušies no Organizētāja naudas līdzekļus, izmantojot kredītlīniju.
7. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “IPF Digital Latvia” darbinieki.
8. Loterijas dalībniekiem nav atsevišķi jāreģistrējas dalībai Loterijai. Loterijas dalībniekus nosaka
Organizētājs, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības un pamatojoties uz lietotnes
“Creditea” datiem. Katrs “Creditea” lietotājs, kas atbilst šo noteikumu prasībām, Loterijā
piedalās vienreiz, neatkarīgi no veikto pirkumu skaita. Loterijas dalībniekiem ir jāsaglabā un
pirms laimesta saņemšanas ir jāiesniedz Organizētājam 5 (pieci) preču vai pakalpojumu
pirkuma čeki, kas apliecina, ka veiktie pirkumi atbilst 4.3. un 5. punkta nosacījumiem.
LAIMESTU FONDS
9. Laimestu fonds ir 130 (simtu trīsdesmit) naudas balvas 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) vērtībā,
ko veido:
-

10 (desmit) 100 EUR (simts euro) naudas balvas;
20 (divdesmit) 50 EUR (piecdesmit euro) naudas balvas;
100 (simts) 10 EUR (desmit euro) naudas balvas.

LAIMESTU IZLOZES KĀRTĪBA
10. Loterijas laimestu ieguvēji tiks noteikti 06.07.2021. plkst. 10:00 SIA “IPF Digital Latvia”, biroja
telpās 13. janvāra iela 3, Rīgā, LV-1050, izlozējot automātiski ar programmatūras palīdzību,
pēc nejaušības principa, starp visiem Loterijas dalībniekiem, kuri atbilst šajos noteikumos
minētajām prasībām.
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11. Ar Loterijas laimestu ieguvējiem Organizētājs sazināsies personīgi, uz lietotnē “Creditea” profilā
norādīto e-pasta adresi, kā arī tie tiks publicēti 08.07.2021. anonimizētā, bet identificējamā
veidā interneta vietnē www.creditea.lv.
LAIMESTU SAŅEMŠANA
12. Laimestu ieguvējiem līdz 16.07.2021. Organizētājam ir jāiesniedz 5 (pieci) preču vai
pakalpojumu pirkuma čeki (8. punkts) un jāatsūta parakstītu laimesta pieņemšanas nodošanas aktu, ko Organizētājs būs nosūtījis e-pastā par paziņošanu par laimesta iegūšana.
Aktam jābūt parakstītam un nosūtītam:
12.1.

ar drošu elektronisku parakstu, uz e-pastu info@creditea.lv vai

12.2.

pašrocīgi parakstītam, adrese 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050.

13. Organizētājs ieskaita laimestu klienta lietotne “Creditea” norēķinu kontā 10 (desmit) darba
dienu laikā no 12. punktā noteikto prasību izpildes.
14. Gadījumā, ja laimesta ieguvējs neizpilda 12. punktā noteiktās prasības, laimests paliek
Organizatora īpašumā.
DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS UN IZREDZES LAIMĒT
15. Ievērojot 4. – 8. punktu nosacījumus, lai iegūtu laimestu, dalībniekam ir jāveic 5 (piecus) preču
vai pakalpojumu pirkumus jebkādā vērtībā. Katrs “Creditea” lietotājs, kas atbilst 4. – 8. punktu
nosacījumiem, Loterijā piedalās vienreiz, neatkarīgi no veikto pirkumu skaita.
16. Reģistrācija lietotnē “Creditea” un “Creditea” MasterCard debetkartes iegūšana ir bez maksas.
17. Visas maksas, kas saistītas ar laimestiem, sedz Loterijas Organizētājs.
18. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt balvu ir atkarīgas no kopējā faktiskā loterijas dalībnieku
skaita. Katrs 5 (piecu) preču vai pakalpojumu pirkums Loterijas norises laikā saskaņā ar šiem
noteikumiem dod vienu iespēju piedalīties Loterijā. Provizoriski prognozējams, ka Loterijas
aptuveno Dalībnieku skaits būs ap 13 000. Laimestu fonds ir 130 (simtu trīsdesmit) naudas
balvas 9. punktā norādītajā apmērā. Izredzes laimēt kādu no laimestiem ir 130 / 13 000 jeb 1 /
100.
PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
19. Visi Loterijas noteikumi, kas minēti šajā dokumentā, ir galīgi un vienādi visiem Loterijas
dalībniekiem.
20. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Loterijas norisi līdz 14.07.2021.,
iesniedzot SIA “IPF Digital Latvia” rakstisku, pašrocīgi parakstītu iesniegumu, adrese 13.
janvāra iela 3, Rīga, LV-1050, vai elektroniski parakstītu iesniegumu, e-pasts: info@creditea.lv.
21. Visas sūdzības (pretenzijas) tiks izskatītas, balstoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem 30
(trīsdesmit) dienu laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams ilgāks laiks sūdzības
izskatīšanai, termiņš var tikt pagarināts vēl par 30 (trīsdesmit) dienām, par to rakstiski informējot
sūdzības iesniedzēju.
PERSONU APSTRĀDES NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUM
22. Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo
personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu
Nr.95/46/EK.
23. SIA
“IPF
Digital
Latvia”
privātuma
politika
https://documents.ipfdigital.io/mobilewallet/LV_pocopay_privacy_policy.pdf

ir

pieejama

24. Piedaloties Loterijā, dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem.
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25. Piedaloties Loterijā, dalībnieks piekrīt, ka SIA “IPF Digital Latvia” var lūgt iesniegt un apstrādāt
Loterijas dalībnieka tālruņa numuru vai e-pastu ar mērķi to izmantot kā saziņas veidu, lai
nodrošinātu laimesta saņemšanu. Plašākai informācijai par personas datu apstrādi iespējams
iepazīties
SIA
“IPF
Digital
Latvia”
Privātuma
paziņojumā
(https://documents.ipfdigital.io/mobilewallet/LV_pocopay_privacy_policy.pdf).

SIA “IPF Digital Latvia”
valdes loceklis Artis Mēness
Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu
Rīgā 2021. gada 5. maijā
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