
KAMPAANIA TINGIMUSED
• Ajavahemikul 01.09.2019 kuni 30.09.2019 (kaasa arvatud) toimub Biolatte toodete tarbijamäng 

(edaspidi kampaania), mis leiab aset kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Biolatte 
tooteid müüvates kauplustes ja apteekides ning e-poodides.

• Kampaania korraldaja on Härm OÜ (registrikood: 14079353), koostöös R2 SPA OÜ (registrikood: 
12961526) ja Tervisetreeningud OÜ (registrikood: 11995492) 

• Kampaania tooted:
• Biolatte Havitall 250 g 
• Biolatte Superzym 60 tk 
• Biolatte Superzym 110 tk 
• Biolatte HiivaX 110 tk 

• Kampaania info asub veebilehel www.haerm.ee.

KAMPAANIA TOIMUMISKOHT JA KESTVUS
• Registreerimisperiood: 01.09.2019 kuni 30.09.2019
• Kampaania toimub apteekides, poodides ja e-poodides, mis asuvad Eesti territooriumil ja kus 

müüakse kampaania tooteid.

KAMPAANIA AUHINNAD JA OSALEMISINFO
• Kampaanias on võimalik osaleda kõigil füüsilistel isikutel, kes elavad Eesti Vabariigis.
• Kampaania peaauhindadeks on 2 (kaks) auhinda: 1×SPA külastus, 1× personaaltreener/

toitumisnõustaja Monica Lauri poolt koostatud personaalne toitumise-ja treeningkava. 
Auhinnafondi koguväärtus on 910 eurot.

• Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaanias osalev toode, ning registreerida 
enda- ning ostu andmed www.haerm.ee/kampaaniad leheküljel. 

• Kui osaleja vastab eespool toodud nõuetele ja tingimustele, saab ta võimaluse osaleda 
kampaaniaauhindade loosimises.

OSALEMISREEGLID JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
• Isikud, kes on soetanud endale vähemalt ühe kampaania toote ajavahemikul 01.09-30.09.2019 

peavad www.haerm.ee/kampaaniad leheküljel sisestama järgmised andmed:
• Ees-ja perekonnanimi
• Sünniaeg
• Ostutšeki või arve number
• E-aadress
• Telefoni number

• Juhul, kui eeltoodud andmetest jääb midagi täitmata või on vigaselt täidetud ei osale see 
loosimises.

• Osaleja kes soovib osaleda kampaanias ja on täitnud kõik registreerimistingimused nõustub 
kampaania reeglite ja tingimustega.

• Osaleja vastutab sisestatud andmete õigsuse eest.
• Osalejad võivad iga ostu korral piiramatult osaleda kampaanias. Ühte ostutšekki/arvet saab 

registreerida vaid üks kord.



• Sisestatud ostutšekki/arvet tuleb säilitada kampaania lõpuni. Ostutšekil/arvel peab olema 
selgesti väljaloetav toote ostmise kuupäev ja tootenimetus. Juhul, kui ostutšekk/arve on 
loetamatu, siis sellega ei saa võitu lunastada.

• Kui osaleja ei suuda esitada registreeritud ostutšekki/arvet, siis auhinda talle välja ei anta.
• Kampaania andmete vastutav töötleja on Härm OÜ. Võidu korral edastatakse Teie andmed 

kampaanias osalevale SPA-le ning toitumisnõustajale-personaaltreenerile. Kampaania käigus 
saadud andmeid töödeldakse Eestis kehtivate õigusaktide, nõuete, reeglite ja GDPR ehk 
isikuandmete üldmääruse järgi.

• Andmesubjektil on õigus:
• Nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele
• Nõuda andmete parandamist, uuendamist ja nende kustutamist
• Nõuda isikuandmete kasutamise piiramist
• Vaidlustada andmete kasutamist
• Võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks- antud nõusolekul ei ole 

tagasiulatuvat jõudu.
• Võtta tagasi enda nõusolek andmete kasutamiseks otseturunduses,.
• Isikuandmeid säilitatakse kampaania ning võitude lunastamise perioodil. Peale seda 

andmed kustutatakse.

KAMPAANIA VÕITJATE LOOSIMINE 
• Võitjad loositakse kõigi kampaanias osalejate vahel välja 01.10.2019.
• Võitjatega võetakse ühendust e-posti teel, mis on märgitud registreerimise ankeeti, misjärel 

võitja peab korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid. Juhul, 
kui e-posti aadress on kirjutatud vigaselt võetakse ühendust võitjaga ankeeti märgitud telefoni teel.

• Kui võitja on alaealine saab ta auhinna kätte vanema kirjaliku dokumendi alusel.
• Võitjate nimed avaldatakse veebilehel www.haerm.ee ning Härm OÜ sotsiaalmeedia kontodel 

hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.

KAMPAANIA VÕITUDE REALISEERIMINE
• R2 SPA OÜ (edaspidi V Spaahotell) paketi lunastamise tingimused

• Võitu saab realiseerida kuni 30.09.2020 ehk 1 aasta jooksul.
• Võitu ei saa realiseerida koolivaheaegadel ja eriti kõrge nõudlusega perioodil 
• Võitu saab realiseerida nädalavahetusel
• Pakett sisaldab:

• Majutus romantilises mullivanniga Deluxe toas 2 ööd kahele
• Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis JOYCE
• Lõuna-Eesti suurima spaa lõõgastus- ning saunamaailma külastus
• Soolamaailma piiramatu külastus
• Üks 45-minutiline wellness hoolitsus inimese kohta.
• Kahel õhtul romantilist kolmekäigulist õhtusööki kõrgelt hinnatud hotelli 

restoranis JOYCE.
• Hotelli poolt pudelivesi toas.
• Hommikumantlid ja spaasussid toas.
• Vaba sissepääs valitud ööklubidesse Tartus. 



• Toitumisnõustaja-personaaltreeneri Monica Lauri poolt koostatav 1-kuuline hea 
enesetunde loomise pakett.

• 1- kuuline “Hea enesetunde loomise pakett” sisaldab:
• Võitu saab realiseerida kuni 30.09.2020 ehk 1 aasta jooksul.
• Võitjale sobival ajal 2 tunniajalist kohtumist elustiili treeneri Monica Lauri-ga.
• Kohtumised toimuvad Tallinnas, vastavalt vajadusele kas jõusaalis 

treeningkeskkonnas või mujal selleks sobivas õhkkonnas 
• Kohtumistel analüüsitakse võitja menüüd ja liikumisharjumusi. Leitakse 

üheskoos sobivaimad viisid liikumiseks ja toitumise täiendamiseks, vajadusel 
koostatakse treeningplaan ja toitumiskava.

• 1-kuu jooksul on võitjal lisaks kohtumistele igal nädalal online ühendus 
juhendajaga, kes toetab uusi praktikaid ja aitab saavutada soovitud tulemusi.

• Võitjal on suurepärane võimalus selle kuu jooksul keskenduda iseendale ja 
nautida hea enetunde loomist.

MUUD NÕUDED JA TINGIMUSED
• Võidetud auhinna kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita, saadud auhinda ei 

asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. 
• Kampaania korraldajad võtavad enesele kohustuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete 

maksude tasumise eest.
• Auhinnad väljastatakse võitjatele pärast kampaaniaperioodi lõppu.
• Osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava 

dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart) ja ostutšeki/arve. Auhind väljastatakse võitjale Härm 
OÜga eelnevalt kokkulepitud ajal, kohas ja viisil.

• Juhul kui võitja ei ole täitnud kõiki kampaania reegleid, on korraldajal õigus ta võitjate 
nimekirjast välja arvata.

• Juhul kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul olnud kättesaadav andmete 
täpsustamiseks (alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest internetis aadressil 
www.haerm.ee ning kontaktiks e-maili aadress, mille on võitja märkinud registreerimise 
ankeedile) on korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata.

• Kampaania auhindu ei saa võita kampaania korraldamisega seotud inimesed ja nende pereliikmed.
• Korraldaja ei vastuta kampaanias osalemise või osaleja autasustamise ebaõnnestumise 

eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud korraldaja kehtestatud kampaanianõuetest ja 
-tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid või ebatäpseid andmeid või muude tõrgete 
eest, mis ei ole korraldaja põhjustatud.

• Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 
• Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt 

katkestada, teatades sellest meedia vahendusel. 
• Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult 

e-posti aadressile info@haerm.ee . Laekunud pretensioonidele vastatakse kirjalikult 2 nädala jooksul.
• Lisateavet kampaania kohta saab tööpäevadel e-posti aadressil info@haerm.ee või telefonil 

+372 5555 4596.
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