
 
Akcijas “Laimē Dāvanas!” noteikumi 

1.      Benu.lv “Laimē Dāvanas” akcijas (turpmāk – Akcija) organizētājs ir BENU Aptieka Latvija, SIA, 
uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003252167, juridiskā adrese: Noliktavu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu 
novads, LV-2130 

2.      Akcijas norises sākums: 06.01.2023. 

3.      Akcijas norises beigu datums: 15.01.2023. 

4.      Lai pieteiktos dalībai un iegūtu plašāku informāciju par Akciju, izmantojiet tiešo saiti: www.benu.lv 

5.      Lai piedalītos Akcijā, dalībniekam jāpierakstās BENU Aptieka jaunumiem, norādot savu e-pasta 
adresi. Akcijas periodā dalībniekam akcijā iespējams pierakstīties BENU Aptieka Jaunumiem 1 reizi. 
Lai piedalītos akcijā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu. 

6.      BENU Aptieka Latvija, SIA patur tiesības jebkurā brīdī un laiku pa laikam bez iepriekšēja 
paziņojuma veikt izmaiņas šīs akcijas noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt akciju (bez 
ierobežojumiem, ja ir notikusi krāpšana vai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu). 

7.      Akcijas norises laikā katru dienu dalībniekam iespējams laimēt Dāvanu komplektu. Vienā dienā 
tiek izlozēti 10 Dāvanu komplekti. Katras dienas uzvarētāji tiek publicēti BENU Aptieka mājaslapā: 
www.benu.lv/laimetaji līdz nākamās dienas plkst. 13:00, norādot e-pasta adresi.  

8. Informācija par laimestu tiek nosūtīta uz uzvarētāja norādīto e-pastu, ar kura starpniecību tālāk 
vienojas par Dāvanas saņemšanas veidu un vietu.  

9. Dāvanu komplektu nav iespējams apmainīt pret naudu. 

10.  Akcijas organizators neatbild par: 

10.1. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas radušās 
dalībnieka vainas dēļ; 

10.2.  sekām, kas radušās, ievadot personīgos datus publiski pieejamās ierīcēs un ekrānos; 

10.3.  tehniskām problēmām, kas radušās ierīcē, no kuras tiek veikta pieteikšanās, bojājumu vai 
interneta traucējumu dēļ; 

10.4. trešo personu vai subjektu kļūdām, nolaidību un darbībām, kuru dēļ rodas kavēšanās balvu 
saņemšanas vai spēles spēlēšanas laikā. 

12.  Pieteikšanās dalībai akcijā uzskatāma par piekrišanu ievērot Akcijas noteikumus un apliecinājums, 
ka dalībnieks iepazinies ar personas datu apstrādes noteikumiem. 

Personas datu apstrāde: 

- piesakoties dalībai akcijā “Laimē Dāvanas!”, jūsu e-pasta adrese tiks reģistrēta BENU Aptieka 
jaunumu saņemšanai. 

- akcijas “Laimē Dāvanas” dalībnieks no BENU Aptiekas jaunumu saņemšanas var atteikties jebkurā 
brīdī pēc Akcijas norises, e-pastā noklikšķinot uz saites “Atteikties no jaunumu saņemšanas”. 
Atteikšanās neietekmēs līdz tās iesniegšanai veiktās personas datu apstrādes likumīgumu; 

- akcijas “Laimē Dāvanas” ietvaros personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar BENU Aptieka Latvija, SIA 
Privātuma politiku, kas pieejama interneta vietnē https://www.benu.lv/privatuma-politika; 

http://www.benu.lv/laimetaji


 
- akcijas “Laimē Dāvanas” ietvaros tiek apstrādāti šādi dati: dalībnieka norādītā e-pasta adrese. 

- Citi personas dati, izņemot augstāk minētos, netiks apstrādāti.  Personas dati bez tiesiska pamata 
netiks nodoti trešajām personām, kā arī netiks nosūtīti uz ārpus ES. Personas dati netiks apstrādāti 
citiem mērķiem, kas atšķiras no sākotnējiem mērķiem.  

- akcijas “Laimē Dāvanas” ietvaros apstrādāto personas datu pārzinis: BENU Aptieka Latvija, SIA, 
uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003252167, juridiskā adrese: Noliktavu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu 
novads, LV-2130, e-pasts info@benu.lv; 

- Personas datu apstrādes mērķis: saziņa ar laimesta ieguvēju; 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: BENU Aptieka Latvija SIA leģitīmo interešu īstenošana; 

BENU Aptieka Latvija, SIA saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Akcijas 
dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības. 
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