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18. veebruar 2019

EKP #EUROat20 QuizClash'i viktoriini osalustingimused 

Euroopa Keskpank (EKP) koostöös ettevõttega MAG Interactive AB korraldab euro kasutuselevõtu 

20. aastapäeva puhul võistlusliku viktoriini. EKP korraldatav võistlus „#EUROat20 QuizClash” algab

18. veebruaril 2019 kell 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi ja lõpeb 10. märtsil 2019 kell 23.59 Kesk-

Euroopa aja järgi.

Osaleda võivad kõik Euroopa Liidus (EL)
1
 elavad isikud, kellel on õigus võistlusele registreeruda vastavalt 

QuizClash'i rakenduses
2
 toodud registreerimisnõuetele [link].

Viktoriinis ja võistluses osalemine koosneb järgmistest etappidest: 

1. Osalejad laadivad alla QuizClash'i mobiilirakenduse ja loovad kasutajakonto (kasutajanimi, 
meiliaadress ja salasõna).

2. Osalejad läbivad täies ulatuses rakenduse esilehel toodud „#EUROat20” viktoriini.

3. Pärast võistluse lõppkuupäeva (10. märts 2019) valitakse loosi teel 30 võitjat kõigi osalejate 
hulgast, kes vastasid õigesti kõigile 18 küsimusele.

4. Võitjad saavad QuizClash'i rakenduses tõuketeavituse, millega palutakse neil saata ettevõttele 
MAG Interactive AB e-kiri auhinna vastuvõtmiseks. Tõuketeavituse saamiseks peab funktsioon 
olema aktiveeritud nii rakenduses kui ka mobiilseadmes.

5. Alates teavituse saatmisest peavad võitjad saatma kümne tööpäeva jooksul e-kirja selleks 
ettenähtud kontaktmeiliaadressile, et kinnitada enda nõuetelevastavust ja auhind kätte saada. 
Nad tutvuvad ja nõustuvad ka osalemistingimustega ning isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

6. Pärast võitjate vastavuskontrolli saab iga võitja valida ühe järgmisest kahest auhinnast: rongipass 
Interrail Global Pass üheks katkematuks kuuks või tahvelarvuti iPad Pro (10,5”, 64GB). Auhinnad 
annab võitjatele EKP.

7. Igal võitjal on õigus saada ainult üks auhind.

8. Võistlusel ei tohi osaleda Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja ettevõtte MAG Interactive 
AB töötajad ning nende lähisugulased (abikaasad, partnerid, lapsed ning õed-vennad).

9. Kehtivad ka ettevõtte MAG Interactive AB teenusepakkumise tingimused [link]. 

1
Euroopa Liidu liikmesriigid on Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, 
Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari ja Ühendkuningriik. 

2 Ettevõtte MAG Interactive AB teenusepakkumise tingimustes on ettevõtte pakutavaid mänge ja 
teenuseid kasutavate isikute vanuse alampiirid sätestatud päritoluriikide järgi järgmiselt: vanuse 
alampiir 16 aastat – Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Ungari; 
vanuse alampiir 15 aastat – Soome; vanuse alampiir 14 aastat – Austria; vanuse alampiir 13 aastat – 
kõik teised riigid. 

https://www.maginteractive.com/
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
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Kui võistlusele registreerumist ei peeta vastavaks eespool nimetatud tingimustele, siis asjaomane isik 

diskvalifitseeritakse. 

 

Andmekaitse 

1. EKPs kohaldatav andmekaitse õigusraamistik 

Kõiki osalejate esitatavaid isikuandmeid töödeldakse vastavalt ELi andmekaitseseadusele.
3
 

2. Milliseid isikuandmeid EKP töötleb? 

EKP töötleb võitjate poolt registreerimisvormis esitatud isikuandmeid (kasutajanimi ja meiliaadress) ning 

muid andmeid, mis on vajalikud valitud auhinna kättetoimetamiseks (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, 

aadress, ning – kui võitja valitud auhinnaks on Interrail Global Pass –, ka kodakondsus ja passi/ID-kaardi 

number). 

3. Kes vastutab isikuandmete töötlemise eest? 

EKP on vastutav töötleja ja isikuandmete töötlemisega tegeleb avalike suhete peadirektoraat. 

Võistluse läbiviija on välise teenuseosutajana Rootsi ettevõte MAG Interactive AB, kes töötleb QuizClash'i 

mobiilirakenduse kaudu kogutud andmeid. 

4. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse ja milline on selle õiguslik alus? 

Kõiki isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse osalejate nõusolekul ning võistluse läbiviimise eesmärgil, 

muu hulgas selleks, et osalejatega ühendust võtta ja saata neile vajalikku teavet, välja anda auhindu ning 

avaldada võitjate ees- ja perekonnanimed või kasutajanimed EKP ja/või EKPSi riikide keskpankade ja/või 

teiste ELi institutsioonide veebilehtedel ning sotsiaalmeediakanalites (nt Facebook, Instagram, Twitter ja 

LinkedIn). 

Nõutud isikuandmeid esitades annavad osalejad nõusoleku nende eespool kirjeldatud töötlemiseks. 

Osalejad saavad oma nõusoleku igal ajal tühistada, võttes ühendust EKP avalike suhete 

peadirektoraadiga meiliaadressil ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. Pärast nõusoleku tühistamist 

isikuandmete töötlemine peatatakse, kuid andmete varasemat töötlemist peetakse jätkuvalt 

õiguspäraseks. 

5. Kellele osalejate isikuandmed edastatakse? 

Osalejate poolt registreerimisvormis esitatud isikuandmed edastatakse järgmistele osapooltele: 

 EKP avalike suhete peadirektoraadi töötajad, kes tegelevad võistluse korraldamisega; 

 Saksa reisikorraldaja Westtours-Reisen GmbH töötajad, kes töötlevad Interrail Global 

Pass'i auhinnaks valinud võitjate isikuandmeid EKP nimel ja tema juhiste kohaselt. 

Võitjate ees- ja perekonnanimed või kasutajanimed, mis avaldatakse EKP veebilehel ja 

sotsiaalmeediakanalites, on üldsusele kättesaadavad. 

6. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse? 

EKP säilitab isikuandmeid kolm (3) kuud alates nende esitamise kuupäevast. Pärast kolmekuise perioodi 

möödumist andmed kustutatakse. 

EKP veebilehel ning sotsiaalmeediakanalites (Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn) avaldatud 

isikuandmeid säilitatakse vastavalt tingimustele, mis on sätestatud asjaomaste veebilehtede / 

sotsiaalmeediakanalite isikuandmete kaitse põhimõtetes. 

7. Osalejate õigused 

                                                      
3
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset 

isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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Osalejatel on õigus oma isikuandmetega tutvuda ning anda korraldus neid parandada või need (teatavate 

piirangutega) kustutada või isikuandmete töötlemist piirata kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725. Selleks 

tuleb ühendust võtta EKP avalike suhete peadirektoraadiga 

meiliaadressil ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. 

Isikuandmetega seotud täiendavad küsimused palume saata EKP andmekaitseametnikule 

(dpo@ecb.europa.eu). 

Osalejatel on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes Euroopa 

Andmekaitseinspektori poole. 

 

Tühistamine ja kohaldatav õigus 

EKP ja MAG Interactive AB jätavad endale õiguse võistlus igal ajal tervikuna või osaliselt tühistada. 

Võistlus on reguleeritud Saksamaa õigusaktidega. Käesolevates osalustingimustes konkreetselt 

reguleerimata küsimused otsustab EKP ja tema otsus loetakse lõplikuks. Kõik nõuded tuleb esitada kahe 

kuu jooksul alates võistluse lõppkuupäevast. 

 

Mitteametlik tõlge. Õigusjõud on ainult võistluse ingliskeelsetel osalustingimustel. 

 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu/

