
Kampaania ”Telli e-poest ja võida iPhone 11” reeglid 
 

Kampaania „Telli e-poest ja võida iPhone 11“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldab Circle K Eesti 

AS (edaspidi nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn.  

Kampaania kirjeldus 
Kampaania periood on 3.06.06.2020 kuni 31.08.2020. Kampaania auhindade loosis osalemiseks peab 

klient sooritama kampaania perioodi jooksul ostu Circle K e-poes aadressil https://tellimine.circlek.ee/.  

E-poest ostmise võimalust saab kasutada kõikides Circle K täisteenindusjaamades üle Eesti.  

Kampaania auhindadeks on on iPhone 11 64GB, mida loositakse kampaania perioodi jooksul välja kolm 

tükki - üks iPhone 11 igal kampaania kuul vastava kuu jooksul e-poes ostu sooritanud klientide vahel.  

Kampaanias osalejad 
Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud. Kampaanias ei tohi osaleda 

Circle K Eesti AS-i, MediaBroker OÜ, POS Print OÜ ja LaEcwador OÜ töötajad ja nende pereliikmed.  

Kampaania auhindade loosimine 
Kõikide Circle K e-poest ostu sooritanud isikute vahel loositakse välja kampaania perioodi iga kuu 3. 

tööpäeval iPhone 11. Loosimises osalevad möödunud kuu jooksul e-poest ostu sooritanud kliendid. 

Mida rohkem tellimusi e-poest tehtud on, seda suuremad on ühe kasutaja võiduvõimalused. 

Kampaanias loosimiseks vajalikke klientide isikuandmeid andmeid töötleb e-poe haldaja Future 

Ordering Sweden AB (edaspidi Future Ordering), Blekholmstorget 30 F, 111 64, Stockholm, Rootsi.  

Loosimise korraldamiseks saab Circle K e-poe haldajalt Future Ordering’ilt e-poest vastava kuu jooksul 

ostu sooritanud teinud klientide andmed: nime, e-posti aadressi ning telefoni. Circle K võtab võitjatega 

ühendust ning paneb võitja eesnime ka kodulehele  www.circlek.ee.  

Kampaania auhindade väärtust ei väljastata võitjale rahas.  

Muu info  

Circle K kustutab kõik loosimiseks edastatud andmed 3 kuu möödudes pärast kampaania lõppu ning 

kustutab kampaaniaga kogutud isikuandmed Circle K süsteemidest. Isikuandmed, mille hoidmine on 

vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamislikud andmed, vaidluste 

lahendamiseks vajalikud andmed) hoitakse vastava kohustuse kehtivuse tähtaja jooksul.  

Circle K-l on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt 

lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.circlek.ee ja teenindusjaama 

infomaterjalide abil. Circle K loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Circle K ei saa mõjutada ja mille 

puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal 

selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.  

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K Eesti AS, A. 

H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, märgusõnaga „Telli e-poest ja võida iPhone 11.” Esitatud 

pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse 

Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi. Kampaania kohta saab lisainfot Circle K klienditeeninduse 

numbrilt 675 7777 ja kodulehelt www.circlek.ee. Kampaania reeglitega on võimalik tutvuda kodulehel 

www.circlek.ee. 

https://tellimine.circlek.ee/
http://www.circlek.ee/

