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1. Tarbijamängu/kampaania korraldaja 

 Kampaaniat korraldab Enzymedica OÜ (edaspidi: Korraldaja), registrikood 14241747, 

aadress Liimi 1, 10621 Tallinn. Kampaaniat aitavad korraldada ka City Tervisekliinik ja 

Arigato Spordiklubi. 

 Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates 

Reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning 

kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. 

 Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades 

sellest eelnevalt veebilehel https://www.facebook.com/groups/valjakutse1/ 

2. Kampaania sisu 

 Korraldaja kutsub osalema kolmekuulises väljakutses, mille käigus tuleb kõikide 

põhitoidukordade ajal tarbida Enzymedica toodet „Digest Basic“ ning järgida 

toitumisnõustaja poolt koostatud soovitusi. Kogemuste ja lisaküsimuste jaoks on 

Korraldaja loonud spetsiaalse Facebooki grupi nimega „VÄLJAKUTSE“.   

3. Kampaania tingimused 

 Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigis, põhiliselt sotsiaalvõrgustikus 

Facebook. 

 Kampaania kestab osaleja jaoks 3 järjestikust kalendrikuud, kampaania ise on 

tähtajatu. 

 Ebasobivad, solvavad, kampaaniaga mitteseonduvad või muul moel kampaaniat ning 

Korraldajate mainet kahjustavad postitused kustutatakse. 

 Kampaania toode on Enzymedica kaubamärgi seedeensüüme sisaldav toidulisand 

„Digest Basic“. 

4. Osalemise reeglid 

 Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud. 

 Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaania toodet Korraldaja ametlikest 

müügikanalitest ning tarbima antud toodet regulaarselt 3 kalendrikuud järjest. 

 Oma osavõtuga (tarbides Enzymedica toodet Digest Basic ja osaledes Facebooki 

grupis „VÄLJAKUTSE“ aadressil https://www.facebook.com/groups/valjakutse1/ ) 

kinnitab osaleja, et nõustub käesolevate reeglitega.  

 Kampaanias osalemise eelduseks on Korraldaja Facebooki fännilehe 

(https://www.facebook.com/groups/valjakutse1/) like'imine.  

 Korraldajal on õigus eemaldada kampaaniast kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei 

vasta nendele Reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult 

kahtlustab, et osaleja kasutab valekontot. 
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5. Muud sätted 

 Käesolevate Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi 

seadustest.  

 Kampaanias osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse 

töötlusega kampaaniaga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi 

kontrollimiseks ja osalejaga ühenduse võtmiseks. 

 Kasutajaandmete töötlemisel lähtub Korraldaja Eesti Vabariigis kehtivatest Andmete 

töötlemise põhimõtete korrast. Isikul on õigus tema poolt antud nõusolek oma 

kasutajaandmete kasutamiseks igal ajal tagasi võtta. 

 Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata 

kirjalikult kampaania Korraldaja asukohta info@enzymedica.ee märksõnaga 

"Väljakutse". 

 Kampaania lisainfo telefonil +372 5173723 või 

https://www.facebook.com/groups/valjakutse1/ 
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