2019. gada 18. februāris

"#EUROat20 ECB-QuizClash" sacensību noteikumi un nosacījumi
Eiropas Centrālā banka (ECB) ar MAG Interactive AB atbalstu rīko viktorīnas veida sacensības par godu
euro ieviešanas 20. gadadienai. Sacensības "#EUROat20 ECB-QuizClash" notiks no 2019. gada
18.februāra plkst. 10.00 līdz 2019. gada 10. martam plkst. 23.59 pēc Viduseiropas laika.
Sacensībās drīkst piedalīties ikviena persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Eiropas Savienībā
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(ES) un kura tiesīga reģistrēties, izmantojot QuizClash aplikāciju [saite].
Spēlētājiem jāveic šādi pasākumi, lai piedalītos viktorīnā un pievienotos sacensībām.
1. Nepieciešams lejupielādēt QuizClash mobilo aplikāciju un izveidot lietotāja kontu (norādot
lietotājvārdu, e-pasta adresi un paroli).
2. Jāatbild uz visiem "#EUROat20" viktorīnas jautājumiem, kas atrodami aplikācijas sākumlapā.
3. Pēc sacensību beigu datuma (2019. gada 10. marts) notiks izloze, kurā tiks izvēlēti 30 uzvarētāji
no tiem dalībniekiem, kuri pareizi atbildējuši uz visiem 18 viktorīnas jautājumiem.
4. Uzvarētāji QuizClash aplikācijā saņems pašpiegādes paziņojumu ar lūgumu nosūtīt e-pastu MAG
Interactive AB, lai varētu saņemt balvu. Lai saņemtu pašpiegādes paziņojumu, lūdzam
pārliecināties, ka gan aplikācijā, gan mobilajā ierīcē iespējoti pašpiegādes paziņojumi.
5. Desmit darba dienu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas brīža uzvarētājiem jānosūta e-pasts uz
kontakta e-pasta adresi, lai pierādītu atbilstību un varētu saņemt balvu. Viņiem arī jāizlasa un
jāapstiprina šie noteikumi un nosacījumi, kā arī noteikumi un nosacījumi attiecībā uz personas
datu apstrādi.
6. Pēc atbilstības pārbaudes katrs uzvarētājs tiks aicināts izvēlēties vienu no divām iespējamajām
balvām – starptautisko vilciena mēnešbiļeti (Interrail Global Pass) uz vienu mēnesi vai iPad Pro
(10.5”, 64GB). Balvas piešķirs ECB.
7. Katrs uzvarētājs varēs saņemt tikai vienu balvu.
8. Eiropas Centrālās banku sistēmas (ECBS) un MAG Interactive AB darbinieki un personāls vai to
tuvi radinieki (laulātie, partneri, vecāki, bērni vai māsas un brāļi) sacensībās nedrīkst piedalīties.
9. Piemērojami arī MAG Interactive AB pakalpojumu sniegšanas nosacījumi [saite].
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Eiropas Savienības dalībvalstis ir Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija,
Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija Lietuva, Luksemburga, Malta,
Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Vācija, Ungārija un
Zviedrija.
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Saskaņā ar MAG Interactive AB pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem uz personām, kuras vēlas
spēlēt šā uzņēmuma spēles vai izmantot tā pakalpojumus, attiecas dažādās izcelsmes valstīs atšķirīgi
minimālie vecuma ierobežojumi: Francijā, Lietuvā, Luksemburgā, Nīderlandē, Slovākijā, Ungārijā,
Vācijā – 16 gadi; Somijā – 15 gadi, Austrijā –14 gadi, visās pārējās valstīs –13 gadi.
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Jebkura persona tiks diskvalificēta, ja reģistrācija sacensībām tiks uzskatīta par neatbilstošu šiem
noteikumiem un nosacījumiem.
Datu aizsardzība
1.

ECB piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums

Visi dalībnieku sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar ES datu aizsardzības likumu.
2.
Kādus personas datus mēs apstrādājam?
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ECB apstrādās personas datus, ko uzvarētāji norādījuši reģistrācijas veidlapā, piemēram, lietotājvārdu un
e-pasta adresi, kā arī jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama izvēlētās balvas saņemšanai (t.i.,
vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, adresi un, ja uzvarētājs izvēlējies Interrail Global Pass biļeti –
valstspiederību un pases vai personas apliecības numuru).
3.
Kas atbild par jūsu personas datu apstrādi?
ECB ir datu pārzinis, savukārt ECB Komunikācijas ģenerāldirektorāts atbild par personas datu apstrādi.
Sacensības rīko Zviedrijas ārējais pakalpojumu sniedzējs MAG Interactive AB, kas apstrādā QuizClash
mobilajā aplikācijā savāktos datus.
4.
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus un kāds ir šādas apstrādes tiesiskais
pamatojums?
Visi personas dati tiek vākti un apstrādāti ar personas piekrišanu, lai pārvaldītu sacensības, piemēram, lai
sazinātos ar dalībniekiem un sniegtu tiem atbilstošu informāciju, piešķirtu balvas un publicētu uzvarētāju
vārdus un uzvārdus vai lietotājvārdus ECB un ECBS nacionālo centrālo banku un/vai citu ES institūciju
interneta vietnē(-s), kā arī sociālo tīklu kanālos, piemēram, Facebook, Instagram, Twitter un LinkedIn.
Sniedzot prasītos personas datus, dalībnieki piekrīt to iepriekšminētajai apstrādei. Dalībnieki var jebkurā
laikā atsaukt piekrišanu, sazinoties ar ECB Komunikācijas ģenerāldirektorātu, sūtot e-pastu uz adresi
ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. Turpmāka personas datu apstrāde tiks pārtraukta pēc piekrišanas
atsaukuma, taču iepriekš veiktā apstrāde joprojām būs likumīga.
5.
Kurš saņems jūsu personas datus?
Personas dati, ko dalībnieki norāda reģistrācijas veidlapā, tiks izpausti šādām personām:


konkrētiem ECB Komunikācijas ģenerāldirektorāta darbiniekiem, kuru pārziņā ir šīs
sacensības;



Vācijas ceļojumu aģentūras Westtours-Reisen GmbH konkrētiem darbiniekiem, kuri ECB
vārdā un saskaņā ar tās norādījumiem apstrādās to uzvarētāju datus, kuri balvā
izvēlēsies Interrail Global Pass biļeti.

Uzvarētāju vārdi un uzvārdi vai lietotājvārdi, kas tiks publicēti ECB interneta vietnē un sociālo tīklu
kanālos, būs pieejami plašai sabiedrībai.
6.
Cik ilgi tiek uzglabāti jūsu dati?
ECB uzglabās personas datus trīs (3) mēnešus, sākot no personas datu iesniegšanas dienas. Pēc trīs
mēnešu perioda beigām dati tiks dzēsti.
ECB interneta vietnē vai sociālajos tīklos (Facebook, Instagram, Twitter vai LinkedIn) publicētie dati tiks
saglabāti atbilstoši attiecīgo interneta vietņu/sociālo tīklu privātuma paziņojumā norādītajam termiņam.
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu
apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.
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7.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, pieprasīt tos dzēst (ar noteiktiem
ierobežojumiem) vai ierobežot to apstrādi saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725. Lai izmantotu šīs tiesības,
lūdzam
jūs sazināties ar ECB Komunikācijas ģenerāldirektorātu, rakstot uz adresi
ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu.
Ja jums ir vēl kādi jautājumi saistībā ar personas datiem, lūdzam sazināties ar ECB datu aizsardzības
speciālistu, rakstot uz adresi dpo@ecb.europa.eu.
Jums arī ir tiesības jebkurā laikā vērsties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga
(EDPS) saistībā ar jūsu personas datu apstrādi.
Anulēšana, piemērojamie tiesību akti
ECB un MAG Interactive AB patur tiesības jebkurā laikā pilnībā vai daļēji anulēt sacensības.
Uz sacensībām attiecas Vācijas tiesību akti. Par visiem šajos noteikumos un nosacījumos
neparedzētajiem gadījumiem lemj ECB, un šie lēmumi tiek uzskatīti par galīgiem. Visas pretenzijas
jāiesniedz divu mēnešu laikā pēc sacensību beigu datuma.
Šis ir neoficiāls tulkojums. Juridisks spēks ir tikai angļu valodā publicētajiem šo sacensību noteikumiem
un nosacījumiem.
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