
Nolikums par tirdzniecības veicināšanas akciju „VitaSolaris D3 krājumi gadam bez maksas”  

01.03.2021 

 
§1. 

Vispārīgie noteikumi 

1. Šis  nolikums  („Nolikums”)  definē  noteikumus  tirdzniecības 

veicināšanas akcijai ar nosaukumu „VitaSolaris D3 krājumi gadam bez 

maksas”. 

2. Tirdzniecības veicināšanas akciju „VitaSolaris D3 krājumi gadam bez 

maksas” („Akcija”) organizē uzņēmums Natural Pharmaceuticals Sp. z 

o.o.,  Domaniewska  28,  02‐672  Varšava,  Polija  („Organizators”  vai 

„Natural”). 

3. Akcija norisinās Latvijas Republikas teritorijā. 

4. Akcijas  mērķis  ir  atbalstīt  Organizatora  produktu  –  uztura 

bagātinātāju ‐ tirdzniecību. 

5. Iesaistīšanās Akcijā ir brīvprātīga.  

6. Akcijas ilgums ir  31.12.2021 vai līdz Produkta krājumu beigām.  

7. Nolikums  pieejams Organizatora  oficiālajā  adresē  un  tīmekļa  vietnē 

www.vitaminsd.lv 

 

§ 2. 

Akcijas dalībnieki 

1. Persona, kas iesaistās Akcijā, kļūst par Dalībnieku („Dalībnieks”). 
2. Akcijas  dalībnieks  var  būt  fiziska,  pilngadīga  persona,  kurai  piemīt 

rīcībspēja  un  ir  patērētājs  Latvijas  Republikas  Patērētāju  tiesību 
aizsardzības likuma 1. panta 3.punkta  izpratnē, kā arī tai nav kavētu 
maksājumu pret uzņēmumu Natural Pharmaceuticals. 

3. Organizatora  darbiniekiem  un  sadarbības  partneriem  nav  atļauts 
piedalīties Akcijā. 

 

§3. 

Akcijas noteikumi 

1. Akcija attiecas uz uztura bagātinātāju – VitaSolaris D3 – 360 tabletes 

(Produkts) gada krājumiem, kas tiks nosūtīts Dalībniekam vienu reizi 

Akcijas norises laikā bez maksas.  

2. Produkts  nav  apmaināms  pret  skaidru  naudu  vai  cita  veida  labuma 

gūšanas līdzekļiem. 

3. Produkts  tiks  nosūtīts  uz  adresi,  ko  Dalībnieks  norādījis,  veicot 

pasūtījumu.  

4. Lai Dalībnieks varētu izmantot Akcijas priekšrocības, viņam ir jāpasūta 

Produkts: 

a. aizpildot  pasūtījuma  veidlapu  interneta  vietnē: 

www.vitaminsd.lv, vai 

b. telefoniski, zvanot uz tālruņa numuru +371 651 838 38. 

5. Akcijas  Dalībnieks  var  veikt  tikai  vienu  Produkta  pasūtījumu  savas 

mājsaimniecības ietvaros. 

6. Nākamo 12 mēnešu laikā vienai mājsaimniecībai pienākas tikai viens 

Produkta  pasūtījums,  kas  nozīmē,  ka  šajā  periodā  uz  jebkuras 

personas vienu reizi norādīto adresi var pasūtīt tikai vienu Produktu.   

7. Pasūtījuma veikšana nozīmē, ka Dalībnieks ir iepazinies ar šo Nolikumu 
un pilnībā tam piekrīt. 

§4. 
Personas datu aizsardzība  

1. Dalībnieku personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar 2016. g. 27. aprīļa 

Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  (ES)  Regulu  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).  

2. Dalībnieka personas datu administrators ir uzņēmums Natural. 

3. Dalībnieka personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču tie ir obligāta, 

lai piedalītos Akcijā. 

 

 

4. Dalībnieka personas datus, kas iegūti saskaņā ar Nolikumu, apstrādās 

Organizators  šīs  tirdzniecības  veicināšanas  akcijas  īstenošanas 

mērķiem  līdz  šīs  akcijas  beigām,  kā  arī  likumdošanā  noteiktajā 

apmērā,  vai  jebkādu  iespējamo  prasījumu  nodrošināšanai,  kā  arī 

Organizatora  produktu  un  pakalpojumu  tiešā mārketinga mērķiem 

(pamatojoties uz Organizatora likumīgajām interesēm) līdz tiek celti 

iebildumi.  Dalībnieks  jebkurā  laikā  var  pieprasīt  piekļuvi  saviem 

personas  datiem,  kā  arī  to  labošanu,  dzēšanu,  izteikt  iebildumus, 

pieprasīt  šo  datu  apstrādes  un  pārsūtīšanas  ierobežošanu,  kā  arī 

Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādei.   

5. Personas  datus  var  nodot  sadarbības  iestādēm  saskaņā  ar 

pilnvarojuma  līgumiem,  ciktāl  tas  ir  nepieciešams  minēto  mērķu 

īstenošanai.   

6. Organizators  apliecina,  ka  Dalībnieku  dati  netiks  apstrādāti 

automātiski un netiks profilēti.   

7. Personas datu Organizators iecēlis Datu aizsardzības inspektoru, kurš 

uzrauga  personas  datu  apstrādes  pareizību;  ar  šo  personu  var 

kontaktēties, rakstot uz e‐pasta adresi: dpo@omegamarine.lv. Vairāk 

informācijas  atradīsiet  vietnē  www.omegamarine.lv,  sadaļā 

privātuma politika. 

 

§ 5. 
Noslēguma noteikumi 

1. Produkts  tiks  nosūtīts  vienkāršā  vēstulē,  izmantojot  pasta 

pakalpojumus.  Produkta  sūtījuma  izmaksas  2,49  EUR  apmērā  sedz 

dalībnieks  

2. Organizators  neuzņemas  atbildību  par  pasūtījumā  ietvertajiem 

Dalībnieka  sniegtajiem  nepareiziem  personas  datiem,  kā  dēļ  nav 

iespējams  atrast Dalībnieku,  un  par  pasūtījumiem,  kas  iesniegti  pēc 

Nolikumā  norādītā  termiņa,  kā  arī  par  Produkta  bojājumiem 

pārvadāšanas laikā.  

3. Organizators apliecina, ka Produkti tiek atbrīvoti no ienākuma nodokļa 

fiziskām  personām  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  likuma  Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli 9. pantu. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7. 

panta  Produkta  paraugu  izsniegšana  netiek  aplikta  ar  pievienotās 

vērtības nodokli.  

5. Dalībnieku  un  Organizatora  tiesības  un  pienākumi  par  piedalīšanos 
akcijā  ir noteikti  šajā Nolikumā,  jebkādam reklāmas un  tirdzniecības 
veicināšanas  materiālos  ietvertajam  saturam  ir  tikai  informatīva 
nozīme. 

6. Nolikumā nenoregulētajiem jautājumiem tiek piemēroti Civilkodeksa 

noteikumi. 

7. Nolikums stājas spēkā 01.03.2021. 

 



Nolikums par tirdzniecības veicināšanas akciju „VitaSolaris D3 krājumi gadam bez maksas”  

01.01.2021 

 
§1. 

Vispārīgie noteikumi 

1. Šis nolikums („Nolikums”) definē noteikumus tirdzniecības 

veicināšanas akcijai ar nosaukumu „VitaSolaris D3 krājumi gadam bez 

maksas”. 

2. Tirdzniecības veicināšanas akciju „VitaSolaris D3 krājumi gadam bez 

maksas” („Akcija”) organizē uzņēmums Natural Pharmaceuticals Sp. z 

o.o., Domaniewska 28, 02-672 Varšava, Polija („Organizators” vai 

„Natural”). 

3. Akcija norisinās Latvijas Republikas teritorijā. 

4. Akcijas mērķis ir atbalstīt Organizatora produktu – uztura 

bagātinātāju - tirdzniecību. 

5. Iesaistīšanās Akcijā ir brīvprātīga.  

6. Akcijas ilgums ir  28.02.2021 vai līdz Produkta krājumu beigām.  

7. Nolikums pieejams Organizatora oficiālajā adresē un tīmekļa vietnē 

www.omegamarine.lv 

 

§ 2. 

Akcijas dalībnieki 

1. Persona, kas iesaistās Akcijā, kļūst par Dalībnieku („Dalībnieks”). 
2. Akcijas dalībnieks var būt fiziska, pilngadīga persona, kurai piemīt 

rīcībspēja un ir patērētājs Latvijas Republikas Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 1. panta 3.punkta  izpratnē, kā arī tai nav kavētu 
maksājumu pret uzņēmumu Natural Pharmaceuticals. 

3. Organizatora darbiniekiem un sadarbības partneriem nav atļauts 
piedalīties Akcijā. 

 

§3. 

Akcijas noteikumi 

1. Akcija attiecas uz uztura bagātinātāju – VitaSolaris D3 – 360 tabletes 

(Produkts) gada krājumiem, kas tiks nosūtīts Dalībniekam vienu reizi 

Akcijas norises laikā bez maksas.  

2. Produkts nav apmaināms pret skaidru naudu vai cita veida labuma 

gūšanas līdzekļiem. 

3. Produkts tiks nosūtīts uz adresi, ko Dalībnieks norādījis, veicot 

pasūtījumu.  

4. Lai Dalībnieks varētu izmantot Akcijas priekšrocības, viņam ir jāpasūta 

Produkts: 

a. aizpildot pasūtījuma veidlapu interneta vietnē: 

www.vitaminsdbezmaksas.lv, vai 

b. telefoniski, zvanot uz tālruņa numuru +371 651 838 38. 

5. Akcijas Dalībnieks var veikt tikai vienu Produkta pasūtījumu savas 

mājsaimniecības ietvaros. 

6. Nākamo 12 mēnešu laikā vienai mājsaimniecībai pienākas tikai viens 

Produkta pasūtījums, kas nozīmē, ka šajā periodā uz jebkuras 

personas vienu reizi norādīto adresi var pasūtīt tikai vienu Produktu.   

7. Pasūtījuma veikšana nozīmē, ka Dalībnieks ir iepazinies ar šo Nolikumu 
un pilnībā tam piekrīt. 

§4. 
Personas datu aizsardzība  

1. Dalībnieku personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar 2016. g. 27. aprīļa 

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulu 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).  

2. Dalībnieka personas datu administrators ir uzņēmums Natural. 

3. Dalībnieka personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču tie ir obligāta, 

lai piedalītos Akcijā. 

 

 

4. Dalībnieka personas datus, kas iegūti saskaņā ar Nolikumu, apstrādās 

Organizators šīs tirdzniecības veicināšanas akcijas īstenošanas 

mērķiem līdz šīs akcijas beigām, kā arī likumdošanā noteiktajā 

apmērā, vai jebkādu iespējamo prasījumu nodrošināšanai, kā arī 

Organizatora produktu un pakalpojumu tiešā mārketinga mērķiem 

(pamatojoties uz Organizatora likumīgajām interesēm) līdz tiek celti 

iebildumi. Dalībnieks jebkurā laikā var pieprasīt piekļuvi saviem 

personas datiem, kā arī to labošanu, dzēšanu, izteikt iebildumus, 

pieprasīt šo datu apstrādes un pārsūtīšanas ierobežošanu, kā arī 

Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādei.   

5. Personas datus var nodot sadarbības iestādēm saskaņā ar 

pilnvarojuma līgumiem, ciktāl tas ir nepieciešams minēto mērķu 

īstenošanai.   

6. Organizators apliecina, ka Dalībnieku dati netiks apstrādāti 

automātiski un netiks profilēti.   

7. Personas datu Organizators iecēlis Datu aizsardzības inspektoru, kurš 

uzrauga personas datu apstrādes pareizību; ar šo personu var 

kontaktēties, rakstot uz e-pasta adresi: dpo@omegamarine.lv. Vairāk 

informācijas atradīsiet vietnē www.omegamarine.lv, sadaļā 

privātuma politika. 

 

§ 5. 
Noslēguma noteikumi 

1. Produkts tiks nosūtīts vienkāršā vēstulē, izmantojot pasta 

pakalpojumus. Produkta sūtījuma izmaksas 2,49 EUR apmērā sedz 

dalībnieks  

2. Organizators neuzņemas atbildību par pasūtījumā ietvertajiem 

Dalībnieka sniegtajiem nepareiziem personas datiem, kā dēļ nav 

iespējams atrast Dalībnieku, un par pasūtījumiem, kas iesniegti pēc 

Nolikumā norādītā termiņa, kā arī par Produkta bojājumiem 

pārvadāšanas laikā.  

3. Organizators apliecina, ka Produkti tiek atbrīvoti no ienākuma nodokļa 

fiziskām personām saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli 9. pantu. 

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7. 

panta Produkta paraugu izsniegšana netiek aplikta ar pievienotās 

vērtības nodokli.  

5. Dalībnieku un Organizatora tiesības un pienākumi par piedalīšanos 
akcijā ir noteikti šajā Nolikumā, jebkādam reklāmas un tirdzniecības 
veicināšanas materiālos ietvertajam saturam ir tikai informatīva 
nozīme. 

6. Nolikumā nenoregulētajiem jautājumiem tiek piemēroti Civilkodeksa 

noteikumi. 

7. Nolikums stājas spēkā 01.01.2021. 
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