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„Avalda arvamust ja võida spaa kinkekaart väärtusega 200€!“ loosimise reeglid 

1. „Avalda oma arvamust ja võida spaa kinkekaart väärtusega 200 eurot!“ on loosimine 

põllupidajatele ja põllumajandusega tegelevatele ettevõtetele, kes ei tegele toodete 

edasimüügiga (edaspidi „loosimine“), mille korraldab OÜ Bayer, registrikood 11527064, 

aadress: Lõõtsa tn 12, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi – loosimise korraldaja).  

2. Loosimise korra määrab loosimise korraldaja vastavalt kehtivatele reeglitele ning reeglite 

järgimine on kohustuslik kõikidele loosimises osalejatele. 

3. Loosimise toimumise asukoht – kogu Eesti Vabariigi territoorium. Loosimises võivad 

osaleda põllupidajad ja ettevõtted, kes tegelevad põllumajandusega ja ei tegele toodete 

edasimüügiga (edaspidi „osalejad“). Loosimises saavad osaleda vaid 

põllumajandustegevusega aktiivselt tegelevad ettevõtjad.  

4. Loosimise alguskuupäev on 10. jaanuar 2022. Loosimise lõpukuupäev on 20. jaanuar 

2022. Loosimisest osavõtt algab 10. jaanuaril 2022 kell 00.00 kestab kuni 20. jaanuarini 

2022 kell 23:59.  

 Loosimises osalemiseks peab osaleja täitma ankeedi veebilehel 

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

 Loosimises ei saa osaleda selle korraldajad Bayer OÜ ja  Partizanas OÜ 

 Küsitlust saab sama isik täita ainult üks kord.  

 

5. Loosimise korraldaja kogub ja töötleb loosimise ajal teatud isikuandmeid. Andmeid 

kasutatakse loosimise võitja väljaselgitamiseks ja avaldamiseks. Osalejate nõusolekul 

saadab loosimise korraldaja osalejate poolt määratud e-posti aadressile reklaamsõnumeid, 

eripakkumisi või sarnaseid pakkumisi. Osaleja nõusoleku korral on määratud e-post 

ettenähtud reklaampostituste, eripakkumiste või sarnaste pakkumiste saamiseks Bayer OÜ-

lt, kes võib kasutada teie andmeid teile Bayer OÜ kohta uudiste ja reklaamteabe 

edastamiseks. Andmeid säilitatakse vastavalt privaatsuspoliitika punktile 7. 

Privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin: https://www.cropscience.bayer.ee/legal-

advice/privaatsus  

6. Enda kohta andmeid esitades nõustub osaleja, et tema isikuandmeid töödeldakse 

loosimise raames „Avalda arvamust ja võida spaa kinkekaart väärtusega 200€!“  

 

7. Küsimustiku esitamisega kinnitab osaleja, et on reeglitega tutvunud ja järgib neid.  
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8. Osaleja kinnitab, et kogu küsimustikus esitatud teave vastab tõele. Osaleja vastutab 

täielikult esitatud teabe õigsuse eest. Valesti esitatud teabe korral võib korraldaja auhinda 

mitte väljastada. 

 

9. Auhinnafond: Eestis asuva spaa kinkekaart väärtusega 200€.  

10. Kampaania käigus korraldatakse 1 (üks) loosimine, milles osalevad käesoleva 

reeglistiku punkti 4 täitvad osalejad:  

10.1. Loosimine toimub 21. jaanuaril 2022 kell 13:00, milles osalevad punkti 4 kohaselt 

sellele kvalifitseeruvad osalejad, kes on oma osalemise kinnitanud vahemikus 10. jaanuarist 

2022 kuni 20. jaanuar 2022 ja võivad oma osalusega võita ühe (1) auhinna, milleks on 200 

euro väärtuses spaa kinkekaart. 

11. Loosimine toimub selle korraldaja SIA “Visas Loterijas” volitatud osapoole ruumides – 

Dzirnavu iela 37 - 63, 6. korrus, Riia. 

11.1. Loosimine viiakse läbi loositarkvaraga “Premium”. 

12. Võitja tehakse teatavaks loosimise toimumise päeval 21. jaanuaril 2022 kell 13.00 

veebilehel https://www.cropscience.bayer.ee. Võitja nimi avaldatakse kodulehel.  

13. Auhinna väljastab loosimise korraldaja volitatud esindaja – Partizanas OÜ, Weizenbergi 

19, Tallinn 10150. 

14. Võitjaid teavitatakse võidust isiklikult, helistades või saates sõnumi registreerimisel 

märgitud telefoninumbril. 

15. Auhinna kättesaamisel tuleb võitjal esitada isikut tõendav dokument (pass/ID-kaart). 

16. Kui loosimise võitja ei suuda esitada käesolevates reeglites nimetatud isikut tõendavaid 

dokumente või neis dokumentides kuvatav teave ei ühti loosimise käigus antud 

registreerimisandmetega, siis auhinda ei väljastata. 

17. Loosimise korraldaja ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamisel tekkivate kahjude 

eest. Auhindade vahetamine ega sularahaga asendamine pole lubatud.  

18. Loosimise korraldaja ei pea loosimisel osaleja nõudmisel vahetama saadud auhinda 

mõne teise auhinna vastu ega pea hüvitama auhinna väärtust rahas. 
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19. Lisaks ei hüvitata auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida käesolevates 

reeglites ei ole täpsustatud, nagu transpordikulud või telefonikõne kulud. 

20. Loosimise korraldajad ei võta endale süüd, kui osalejad siin kirjapandud tingimusi 

eiravad või neid ei järgi.  

21. Loosimise korraldaja ei vastuta osalejate loosimisest väljaarvamise eest, samuti auhinna 

väljastamata jätmise eest juhul, kui osalejad ei järgi reegleid või osalejate poolt esitatud 

andmed on valed või ebatäpsed või kui võitjat ei ole võimalik välja selgitada ning kui võitjaga 

ei ole korraldajast mitteolenevatel põhjustel võimalik ühendust võtta.  

22. Loosimise käigu või võitude kättesaamise kohta tekkivate küsimuste korral helistage 

tööpäevadel 9.00–18.00 telefonil +372 6031306 või kirjutage e-kiri aadressile 

bayer@loteriid.ee. 

23. Loosimises osalejal on õigus enda osalemine loosimises tühistada, saates kirjaliku 

avalduse aadressile bayer@loteriid.ee, milles peab osaleja täpselt ära märkima loosimise 

nime, millest ta loobuda soovib. 

24. Korraldaja ja loosimisel osalejate õigused ja kohustused on määratletud käesolevates 

reeglites. 

25. Loosimise reklaammaterjalides olev teave on mõeldud kasutamiseks vaid 

informatiivsel eesmärgil. Loosimise korraldajal on õigus käesolevates tingimustes 

muudatusi teha.  


