KONKURSA NOTEIKUMI &
NOSACĪJUMI
“Naturāli labā kompānijā”
(Turpmāk: Noteikumi vai Noteikumi &
Nosacījumi)

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.

1.1. Konkursu "Naturāli labā kompānijā", turpmāk tekstā - “Konkurss”
organizē:
1.1.1. "Natural Pharmaceuticals", sabiedrība ar ierobežotu atbildību,
kuras mītne atrodas Varšavā, Polijā, ul. Domaniewska 28, kas
reģistrēta Varšavas apgabaltiesas uzturētājā Komercreģistra
Valsts tiesu reģistra XIII Ekonomikas departamentā, ar
reģistrācijas nr. (KRS) 00003430007, nodokļu maksātāja numurs
(NIP): 9512298527,
turpmāk tekstā saukts “Rīkotājs”.

5.

KONKURSA PIETEIKUMI

5.1. Konkursa dalībnieki piedalās konkursā, nosūtot fotogrāfiju, kurā
redzams, viņu īpašumā esošs Natural Pharmaceuticals uztura
bagātinātājs(-ji), turpmāk tekstā – “Konkursa Darbs”
5.2. Konkursa Darbiem, kas nosūtīti kā minēts augstāk (turpmāk tekstā
- "Konkursa pieteikums"), ir:
a. jābūt tematiski saistītiem ar Konkursa uzdevumu;
b. jābūt oriģināliem;
c. jābūt viena autora veidotiem.

1.2. Šie Noteikumi & Nosacījumi nosaka Konkursa noteikumus, kā arī
Konkursa dalībnieku un Rīkotāja tiesības un pienākumus.

5.3. Ir aizliegts sūtīt Konkursa Darbus, kas ir prettiesiski vai tādus, kas
neatbilst konkursa Noteikumiem, un īpaši tādus, kas:

1.3. Konkurss tiek organizēts Lietuvas, Igaunijas un Latvijas teritorijā
(turpmāk tekstā - "Teritorija").

a. parasti tiek uzskatīti par vulgāriem, aizskarošiem vai
nepieklājīgiem, kā arī tādus, kas pārkāpj tiesību vai morāles
normas;

1.4. Piedaloties Konkursā, Konkursa dalībnieks nepārprotami piekrīt
Noteikumiem & Nosacījumiem un apņemas tos ievērot.
1.5. Konkursa dalībnieki apņemas ievērot Noteikumus & Nosacījumus.
1.6. Rīkotājs ir balvas garantētājs atbilstoši Polijas Civilkodeksa 919. un
921. pantam.
1.7. Konkursa norises laikā, Konkursa Noteikumi & Nosacījumi ir
pieejami
Rīkotāja
telpās,
kā
arī
tiešsaistē
www.omegamarine.lv/fotokonkurss.
1.8. Rīkotājs izsludina Konkursu, izmantojot tradicionālos pasta
pakalpojumus (turpmāk tekstā - "Pasts"), kā arī savu tīmekļa vietni:
www.omegamarine.lv/fotokonkurss (turpmāk tekstā - "Vietne").

2.

KONKURSA PRIEKŠMETS UN RĪKOŠANAS
MĒRĶIS

2.1. Konkursa mērķis, ievērojot Konkursa Noteikumos & Nosacījumos
noteiktos nosacījumus, ir atlasīt fotogrāfijas, kas attēlo Natural
Pharmaceuticals uztura bagātinātājus dabiskā vidē, pamatojoties
uz Rīkotāja subjektīvām vēlmēm.

b. attēlo vardarbību, naidu vai diskrimināciju (rasu, kultūras, etnisko,
reliģisko vai filozofisko u. c.);
c. aizskar personas tiesības vai aizskar cilvēka cieņu vai trešo
personu uzskatus.
5.4. Pareizi iesniegts konkursa pieteikums atbilst Konkursa nolikumā
norādītajām vadlīnijām un ir iesniegts konkursa norises laikā:
a. nosūtot pa pastu uz:
NATURAL PHARMACEUTICALS A/K 46, Rīga
LV-1044, ar norādi: "Foto konkurss". Taču par Konkursa
pieteikuma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts datums, kurā
Konkursa Darbs ticis piegādāts uz Rīkotāja adresi.
b. uz e-pasta adresi: info@omegamarine.lv;
c. izmantojot
tīmekļa
vietnē
www.omegamarine.lv/fotokonkurss.

pieejamo

veidlapu:

5.5. Konkursa pieteikumu skaits nav ierobežots.
5.6. Katrs Dalībnieks ir tiesīgs saņemt tikai vienu balvu.

2.2. Konkurss tiek izsludināts, lai popularizētu un reklamētu Rīkotāja
produktus, kā arī veicinātu to pārdošanu.

3.

KONKURSA ILGUMS

5.7. Konkursā var piedalīties tikai tie Konkursa Darbi, kas ir atbilstoši
iesniegti un atbilst visiem Konkursa Noteikumos & Nosacījumos
noteiktajiem noteikumiem.

6.
3.1. Konkurss norisināsies no 2022. gada 14. jūnija plkst. 09.00 līdz
2022. gada 30. septembra plkst. 23.59.
3.2. Konkurss tiks izsludināts Vietnē.

4.

NOTEIKUMI DALĪBAI KONKURSĀ

4.1. Konkursa dalībniekam (turpmāk tekstā - "Dalībnieks") jāatbilst
visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:
a. jābūt pilngadīgai personai ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju
attiecīgajā Teritorijā;
b. jāpieņem Konkursa Noteikumi;
c. persona ir veikusi visus maksājumus Natural Pharmaceuticals.
4.2. Par Dalībniekiem nevar kļūt darbinieki, pārstāvji un personas, kas
sadarbojas ar Rīkotāju, personas, kas piedalās Konkursa
sagatavošanā un norisē, kā arī viņu tuvākie ģimenes locekļi,
laulātie, bērni, vecāki, vecāki, brāļi un māsas, kā arī kopdzīves
partneri.
4.3. Dalībnieki piedalās Konkursā pēc savas vēlēšanās un bez
maksas.

BALVAS

6.1. Rīkotājs balvas, kas sīkāk aprakstītas Noteikumu 6.2. punktā,
piešķir Konkursa uzvarētājiem, kas izvēlēti saskaņā ar Noteikumu
7.2. un 7.3. punktu.
6.2. Konkursā tiks pasniegtas 16 balvas.
6.2.1. Apbalvojums par 1. vietu (turpmāk tekstā - "1. vietas balva"):
iRobot Roomba s9+, kā arī papildu naudas balva, kas atbilst 1991.
gada 26. jūlija likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 30.
panta 1. daļas 2. punktā (Likumu vēstnesis, 2019, 1378. pants, ar
grozījumiem) noteiktajam fiksētajam nodoklim, kas maksājams
par 1. vietas balvas un papildu balvas kopējo vērtību, kas
paredzēta minētā nodokļa samaksai pilnā apmērā, kā norādīts
7.7. punktā.
6.2.2. Divas balvas par 2. vietu (turpmāk tekstā - "2. vietas balva"):
Samsung QLED QE50Q60AAUXXH (50") televizori, kā arī papildu
naudas balva, kas atbilst 1991. gada 26. jūlija likuma "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli" 30. panta 1. daļas 2. punktā
(Likumu vēstnesis, 2019, 1378. pants, ar grozījumiem)
noteiktajam fiksētajam nodoklim, kas maksājams par 2. vietas
balvas un papildu balvas kopējo vērtību, kas paredzēta minētā
nodokļa samaksai pilnā apmērā, kā norādīts 7.7. punktā.
6.2.3. Trīs balvas par 3. vietu (turpmāk tekstā - "3. vietas balva"):
KROSS velosipēdi.

6.2.4. Desmit balvas par 4. vietu (turpmāk tekstā - "4.vietas balva"):
Multivitamina+ uztura bagātinātāja nodrošināšana uz vienu gadu.
6.3. Rīkotājs aprēķina 1991. gada 26. jūlija likuma "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli" (likums no 2019. gada 26. jūlija, Nr. 1378, ar
grozījumiem) 30. panta 1. daļas 2. punktā noteikto vienotas likmes
nodokli no 1.vietas balvas un tai pievienotās naudas balvas
kopējās vērtības, kā arī no 2. vietas balvas un tai pievienotās
naudas balvas kopējās vērtības un informēt uzvarētājus par šīm
darbībām, lai apstiprinātu viņu drošo nodokļu pozīciju.
6.4. Dalībniekiem nav tiesību pieprasīt, lai balva tiktu apmainīta pret citu
līdzvērtīgu atlīdzību. Gadījumā, ja iepriekš minētās balvas
uzvarētāja paziņošanas brīdī nav pieejamas, Rīkotājs patur
tiesības balvu aizstāt ar līdzīgu balvu līdzīgā vērtībā.
6.5. Dalībniekiem nav tiesību izvirzīt īpašas prasības, kas attiecas uz
balvu.
6.6. Dalībniekiem nav tiesību nodot tiesības uz balvu trešajām
personām.

7.

KONKURSA REZULTĀTI UN BALVAS
SAŅEMŠANA

7.1. Lai noteiktu Konkursa rezultātus, Rīkotājs iecels Žūriju trīs cilvēku
sastāvā, kurā tiks iekļauti Rīkotāja pārstāvji (turpmāk tekstā "Žūrija").
7.2. Žūrija no 05.10.2022. līdz 10.10.2022. izvēlēsies interesantākos
Konkursa darbus un noteiks Konkursa uzvarētājus (turpmāk tekstā
- Uzvarētājs). Konkursa darbi tiek apstiprināti, ņemot vērā
Konkursa pieteikuma atbilstību Noteikumiem.
7.3. Žūrija apspriešanos protokolē.
7.4. Konkursa rezultāti tiks publicēti vietnē 14 dienu laikā pēc
Uzvarētāju noteikšanas.
7.5. Uzvarētāji tiks informēti pa tālruni vai ziņojuma veidā, kas nosūtīts
pa e-pastu vai Pastu divu darba dienu laikā. Uzvarētāji,
nepieciešamības gadījumā tiks informēti arī par turpmākajām
darbībām.
7.6. Priekšnosacījums, kas nosaka Konkursa dalībnieku tiesības
saņemt balvu, ir aizpildīts, parakstīts un Rīkotājam nosūtīts balvas
saņemšanas protokols, ko nodrošina Rīkotājs.
7.7. Balvas tiek nodotas saskaņā ar tiesību aktiem un nodokļu
noteikumiem. No 6.2.1. un 6.2.2. punktā norādītās papildu naudas
balvas Rīkotājs pilnībā atskaita 1991. gada 26. jūlija likuma "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums no 2019. gada 26. jūlija, Nr.
1378, ar grozījumiem) 630. panta 1. punkta 2. apakšpunktā
noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko pārskaita uz attiecīgās
Ieņēmumu dienesta filiāles bankas kontu.
7.8. Balvas tiek nosūtītas ar Pasta vai kurjera starpniecību uz
Uzvarētāja norādīto adresi.
7.9. Balvas jānodod ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. novembrim.
7.10. Rīkotāja nosūtītās balvas nepieņemšana tiks uzskatīta par
Uzvarētāja atteikšanos pieņemt balvu.
7.11. Uzvarētājs nesaņems tiesības vai zaudēs iegūtās tiesības saņemt
balvu, ja tiks pārkāpts kāds no šo Noteikumu nosacījumiem.

8.

SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Sūdzības par Konkursa norisi var iesniegt rakstiski, sūtot tās uz šo
adresi:
NATURAL PHARMACEUTICALS A/K 46, Rīga LV-1044, ar
norādi "Foto konkurss", 14 dienu laikā pēc Konkursa rezultātu
paziņošanas (nosūtīšanas datums - pasta zīmogs). Sūdzībai, kas
iesniegta pēc noteiktā termiņa, nebūs juridiska spēka, tomēr tas
neierobežo Dalībnieka tiesības celt prasību tiesā.
8.2. Tikai Dalībnieki ir tiesīgi iesniegt sūdzību.
8.3. Rakstiskās sūdzības jānosūta ar norādi "Foto konkurss", un tajās
jānorāda Dalībnieka vārds, uzvārds, precīza adrese, kā arī sīks
sūdzības izklāsts un iemesls tās iesniegšanai kopā ar Dalībnieka
prasījumu.
8.4. Rīkotājs izskata sūdzības 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas
dienas. Dalībnieks tiek informēts par Rīkotāja lēmumu ierakstītā
vēstulē, kas uz sūdzībā norādīto adresi tiks nosūtīta septiņu dienu
laikā.

9.

AUTORTIESĪBAS

9.1. Piedaloties Konkursā Dalībnieki apliecina, ka:
a.

tiem ir neierobežotas autortiesības un autora mantiskās tiesības
uz Konkursa darbu 1994. gada 4. februāra Autortiesību un
blakustiesību likuma (Likuma Vēstnesis 2019. gada 1231. punkts,
ar grozījumiem) izpratnē tādā apjomā, kas nepieciešams, lai

izpildītu šos Noteikumus & Nosacījumus un jo īpaši tiem ir tiesības
piešķirt 9.4. punktā minēto licenci un ka viņi ir atbildīgi par visiem
un iespējamiem autortiesību pārkāpumiem šajā sakarā;
b.

Dalībnieka iesniegtais Konkursa darbs nepārkāpj imperatīvās
tiesību normas, intelektuālā īpašuma tiesības un trešo personu
personas tiesības;

c.

Dalībnieka Konkursa darbs nav ķīlas priekšmets un nav
apgrūtinātas ar trešo personu tiesībām;

d.

Dalībnieks ir saņēmis Konkursa darbā iekļauto personu piekrišanu
izmantot Konkursa darbu gan Konkursā, gan publiski.

9.2. Dalībnieks piekrīt, ka Konkursa darbu daļēji vai pilnībā var izmantot
un izplatīt elektroniskā vai drukātā veidā - to reproducējot,
dokumentējot un izplatot presē, reklāmas un mārketinga
materiālos, Natural Pharmaceuticals iekšējā saziņā un jebkurās
mērķlapās, sociālajos medijos un drukātajos materiālos, kā arī tam,
ka Konkursa darbs tiek marķēts un publicēts ar Dalībnieka vārdu,
uzvārdu un pilsētas nosaukumu.
9.3. Gadījumā, kad trešās personas iesniedz pretenzijas pret Rīkotāju
sakarā ar autortiesību vai autora mantisko vai personisko tiesību
aizskārumu, kas radies saistība ar Rīkotāja veiktajām darbībām,
Dalībnieks sedz visas izmaksas un zaudējumus, kas saistītas ar
trešo personu prasībām, tostarp kompensāciju.
9.4. Ar Konkursa darba nosūtīšanu, Rīkotājs saņem ekskluzīvu licenci
un piekrišanu, visā pasaulē, bez jebkādiem laika ierobežojumiem,
izmantot Konkursa darbu pēc savas vēlēšanās t.sk. Natural
Pharmaceuticals Group daļās, visās jomās, tostarp 1994. gada 4.
februāra Autortiesību un blakustiesību likuma 50. pantā noteiktajās
izmantošanas jomās; kā arī daļēji vai pilnīgi veikt to pastāvīgu vai
īslaicīgu ierakstīšanu un reproducēšanu jebkādiem līdzekļiem un
jebkādā formā, pielāgojot, mainot izkārtojumu vai veicot jebkādas
citas izmaiņas Konkursa darbā; saglabājot to datorā vai izmantojot
marketinga nolūkiem kā reklāmas bukletus, izdodot tos
neierobežotā eksemplāru skaitā; kā arī izmantojot publicēšanas
materiālos, konferencēs, intervijās, plašsaziņas līdzekļos, reklāmā,
Rīkotāja tīmekļa vietnē un sociālo tīklu profilos (Facebook,
Instagram, LinkedIn).
9.5. Natural Pharmaceuticals Group ietver šādas struktūrvienības:
− Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.
− Natural Pharmaceuticals Kft. Budapešta, 1056 Váciutca 81,
reģistrēta komercreģistrā ar numuru: Cg. 01-09182955
− UAB "Natural Pharmaceuticals", V. Krėvės pr. 57B, LT-50358,
Kauņa, reģistrēta komercreģistrā ar numuru: 303095490.

10. PERSONAS DATU APSTRĀDE
10.1. Latvijas un Igaunijas Dalībnieku personas datu pārzinis ir Natural
Pharmaceuticals, bet Lietuvas Dalībnieku datu pārzinis UAB
"Natural Pharmaceuticals". Dalībnieku personas dati tiks apstrādāti
atbilstoši Konkursa mērķiem un Konkursa ietvaros, t.i., konkursa
rīkošanas un norises nodrošināšanai, tostarp Balvas piešķiršanai,
nodokļu un grāmatvedības pārskatu sagatavošanai, kā arī tiešā
mārketinga nolūkiem, lai veiktu produktu vai pakalpojumu tiešo
tirdzniecību (pamatojoties uz likumīgām interesēm). Konkursa
Dalībniekiem ir tiesības piekļūt saviem datiem un atjaunināt tos,
ierobežot to apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības
jebkurā laikā atsaukt piekrišanu un tiesības pieprasīt savu datu
dzēšanu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
Personas datu pārzinis paziņo, ka datu sniegšana ir brīvprātīga,
taču nepieciešama dalībai Konkursā, balvas saņemšanai, kā arī
iespējamo sūdzību izskatīšanai.
10.2. Dalībnieks piekrīt, ka pārzinis apstrādā Dalībnieka personas datus,
lai publiski paziņotu uzvarētāja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu
Rīkotāja reklāmas materiālos (skrejlapās vai tīmekļa vietnē).
10.3. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (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).
10.4. Personas datu pārzinis no Dalībnieka savāc un apstrādā šādus
datus: vārds, uzvārds, dzīvesvietas/korespondences adrese,
tālruņa numurs un e-pasta adrese.
10.5. Personas datu pārzinis apliecina, ka Dalībnieka dati netiks pakļauti
automatizētai datu apstrādei un profilēšanai.
10.6. Dalībnieka personas dati netiks darīti pieejami trešajām personām,
izņemot tiesību aktos paredzētajos gadījumos, attiecīgajam
iestādēm vai sabiedrības, kas sadarbojas, pamatojoties uz
pilnvarojuma līgumiem, ciktāl tas nepieciešams attiecīgo mērķu
sasniegšanai.
10.7. Dalībnieka personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik būs nepieciešams,
lai sasniegtu Konkursa mērķus, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu kopš
Konkursa noslēgšanās, ja vien ilgāku datu uzglabāšanu nenosaka
tiesību normas.

10.8. Personas datu pārzinis ir iecēlis Datu aizsardzības speciālistu, kurš
pārbauda, vai personas datu apstrāde tiek veikta pareizi. Ar Datu
aizsardzības speciālistu iespējams sazināties, rakstot uz e-pasta
adresi: DPO@natural.pl

11. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
11.1. Konkursa Rīkotājs neatbild par Latvijas Pasta rīcību, jo īpaši par
darbībām, kuru rezultātā Konkursa pieteikums var tikt nozaudēts,
vai iznīcināts, kā arī par jebkādu citu piegādes kavējumu.
11.2. Konkursa Rīkotājs neatbild par interneta pieslēgumu, jo īpaši par
pieslēguma pārtraukumu, atslēgšanu vai traucējumiem, kuru
rezultātā Konkursa pieteikums var tikt pazaudēts vai iznīcināts.
11.3. Visiem jautājumiem, kurus neregulē vai kas nav noteikti šajos
Noteikumos, tiks piemērots Polijas likums.
11.4. Visi strīdi, kas radušies par ar Konkursu saistīto prasību izpildi, tiks
risināti tiesā, kuras jurisdikcijā ietilpst Rīkotāja juridiskā adrese.
11.5. Rīkotājs apliecina, ka Konkurss nav azartspēle, balvu izloze vai
spēle, kuras rezultāts balstīts uz nejaušību, vai jebkāda cita
azartspēle, kas noteikta Azartspēļu likumā.
11.6. Rīkotājs patur tiesības jebkurā laikā mainīt un grozīt šos
Noteikumus, ja tiek veiktas izmaiņas tiesību aktos, ar nosacījumu,
ka tas neizraisa dalības nosacījumu pasliktināšanos vai neliedz
Dalībniekam tiesības, kas iegūtas, ievērojot Noteikumus. Izmaiņas
Noteikumos stājas spēkā pēc to paziņošanas.
11.7. Visas izmaksas, kas saistītas ar dalību Konkursā, ieskaitot
Konkursa pieteikuma nosūtīšanas izmaksas, sedz Dalībnieks.
11.8. Šie Noteikumi stājas spēkā Konkursa pirmajā dienā.

