Loterijas “Bites Melnās piektdienas spēle” noteikumi
1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS UN PERSONAS DATU PĀRZINIS:
1.1. SIA “BITE Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003742426, juridiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela
2A - 24, LV-1005, Latvija.
2. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
2.1. Loterijas norises laiks ir no 2021. gada 15.novembra līdz 2021. gada 03.decembrim.
2.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2021. gada 15.novembra līdz 2021. gada 28.novembrim.
2.3. Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2021. gada 30.novembrī.
2.4. Loterijas laimētāji tiks publicēti līdz 2021. gada 03.decembrim.
2.5. Loterijas laimestu izsniegšana Loterijas organizētāja birojā ir līdz 2021. gada 17. decembrim.
2.6. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2021. gada 30.decembrim.
3. BALVAS:
3.1. Balvu fonds sastāv no 3 (trīs) balvām:
• viena (1) telefona iPhone 13 128 GB - tiek izlozēta starp dalībniekiem, kuri spēlē ieguvuši
vislielāko punktu skaitu un ierindojas pirmajās 50 vietās.
• viena (1) televizora LG OLED65B13LA – tiek izlozēts starp visiem dalībniekiem, kuri spēlē
ieguvuši vismaz 50 punktus.
• viena (1) putekļu sūcēja SMART 360 VACUUM CLEANER ROBOT S7 – tiek izlozēts starp
dalībniekiem, kuri spēlē ieguvuši vismaz 50 punktus.
4. PIEDALĪŠANĀS LOTERIJĀ NOTEIKUMI:
4.1 Lai piedalītos loterijā, dalībniekam 2.2.punktā norādītajā laika periodā ir jāapmeklē Bites mājas lapā
www.bite.lv vai jāseko hipersaitei, kas ir nosūtīta uz viņa e-pasta adresi, jāapstiprina dalība Bite Melnās
Piektdienas spēlē, piekrītot loterijas noteikumiem un Bites Privātuma politikai, un 1 (vienu) min. ilgajā
spēlē gūstot ne mazāk kā 50 punktus.
4.2 Dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā personas datu apstrādei (vārds, telefona numurs, kas
norādīti, piesakoties spēlēt spēli) ar mērķi nodrošināt dalībnieku reģistrāciju loterijai, saglabāt veiktās
reģistrācijas, pārbaudīt veikto reģistrāciju atbilstību loterijas noteikumiem, noteikt un publicēt laimētājus,
kā arī izsniegt balvas.
4.3 Katrs dalībnieks drīkst spēlēt neierobežotu skaitu spēļu visā akcijas norises laikā. Katra spēle ilgst 1
(vienu) minūti. 50 dalībnieki ar vislielāko punktu skaitu, tiks atspoguļoti īpašā “Līderu sarakstā”;
4.5. Katram loterijas dalībniekam ir iespējams laimēt 1 (vienu) balvu.
4.6. Juridiskas personas loterijā nepiedalās.
4.7. Ja ir sasniegti 50 punkti, spēles beigās uz ekrāna parādās ziņojums par reģistrāciju dalībai loterijā.
4.8.Loterijas organizators neatbild par:
4.8.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
4.8.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām
neprecizitātēm;
4.8.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai
interneta traucējumu dēļ. 4.9 Loterijas dalībniekam, sazinoties ar Loterijas organizētāju, zvanot uz tālruni
+371 25851601 vai rakstot e-pastu uz info@bite.lv, ir tiesības līdz 2021.gada 29.novembrim atsaukt savu
piekrišanu personas datu apstrādei, tādejādi atsakoties no dalības loterijā. Šādā gadījumā Loterijas
organizētājs pārtrauks loterijas ietvaros iegūto loterijas dalībnieku datu apstrādi, iegūtos datus dzēšot pēc
loterijas norises perioda beigām.
4.10. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi iespējams iegūt Loterijas organizētāja Privātuma
politikā, kas ir pieejama mājas lapā https://www.bite.lv/sites/default/files/inline-files/new-pp-lv-2020nr.02.pdf.

5. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA, VIETA UN DATUMS:
5.1. Laimētāji 2.3. punktā norādītajā datumā un laikā tiks noteikti pēc nejaušības principa no veiktajām
reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
5.2 Loterijas ietvaros notiek 2 izlozes:
5.1 Galvenā balva telefons iPhone 13 128 GB tiek izlozēts starp tiem 50 dalībniekiem, kuri spēlē ieguvuši
vislielāko punktu skaitu, kā arī visiem tiem dalībniekiem, kuri spēlē ieguvuši tikpat punktus, cik 50. izlozē
reģistrētais dalībnieks.
5.2. Balvas televizors - LG OLED65B13LA un putekļsūcējs SMART 360 VACUUM CLEANER ROBOT S7
tiek izlozēti starp spēles dalībniekiem, kuri spēlē sasnieguši 50 un vairāk punktus.
5.3. Balvu laimētāji tiks izlozēti Loterijas organizētājā biroja telpās Rīgā, Uriekstes ielā 2A-24.
6. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
6.1. Laimētāju vārdi un to telefonu numuru, ko laimētājs norādījis pirms spēles uzsākšanas, pirmie 5
(pieci) cipari, tiks publicēti mājaslapā www.bite.lv 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes veikšanas.
7. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
7.1. Balvas ieguvēji par laimestu var uzzināt, apskatot laimētāju sarakstu mājaslapā www.bite.lv. Balvas
ieguvējam jāsazinās ar Loterijas organizētāju, lai vienotos par balvas saņemšanu līdz 2021. gada
17.decembrim, rakstot uz e-pasta adresi info@bite.lv vai zvanot uz 1601. Ja laimētājs balvai nebūs
pieteicies līdz norādītajam datumam, balva paliek Loterijas organizētāja īpašumā.
7.3. Balva laimētājam tiks nosūtīta ar kurjera starpniecību uz adresi, kuru dalībnieks, vienojoties par balvas
saņemšanas vietu un veidu, norāda Loterijas organizētājam kā balvas piegādes adresi. Balvu iespējams
arī saņemt Loterijas organizētāja birojā Uriekstes ielā 2A, Rīga. Saņemot balvu laimētājam būs jāuzrāda
personu apliecinošs dokumentu (pase vai ID karte).
7.4. Saņemot laimestu, laimētājam būs jāaizpilda pieņemšanas-nodošanas akts, norādot vārdu, uzvārdu
un personas kodu, kas nepieciešams, lai loterijas organizētājs varētu deklarēt saņemto laimestu un
nomaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.5. Balva netiks izsniegta kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
7.6. Laimētājs nav tiesīgs saņemt balvu, ja ir konstatēts, ka laimētājs nav ievērojis loterijas noteikumus vai
ir negodīgi ietekmējis šīs loterijas norisi.
8. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
8.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, nosūtot rakstisku iesniegumu
SIA “BITE Latvija” uz adresi Uriekstes iela 2A - 24, Rīga, LV-1005, Latvija.
8.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba
dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
9. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
9.1. Loterijā nedrīkst piedalīties BITE Grupas sastāvā ietilpstošās UAB “BITE Lietuva”, SIA “BITE
Latvija”, reģ. Nr.40003742426, SIA “TeleTower”, reģ. Nr.40103257495 Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Baltcom”, reģ. Nr.40003005264, AS “TV Play Baltics”, reģ. Nr.10308880 AS “TV Play
Baltics Latvijas filiāle”, reģ. Nr.40103238282, SIA “All Media Latvija”, reģ. Nr.40103065880, citi BITE
Grupas sastāvā ietilpstošo komercsabiedrību darbinieki.
9.2. Laimētāji, piesakoties loterijai apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem.
Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga
piedalīties izlozē, laimētā balva paliek Loterijas organizētāja īpašumā

