
 

Sotsiaalvõrgustikus Facebook toimuva kampaania korraldab Babylink.ee 
OÜ registreerimisnumbriga 16031296, jur.aadressil Mooni 18, Tallinn, 
10613 Harjumaa, Eesti (edaspidi “Korraldaja”). Kampaanias võivad 

osaleda kõik vähemalt 18-aastased täieõiguslikud isikud. Ettevõtete töötajad, kes 
on osalenud kampaania või selle osade ettevalmistamises, ning nende 
perekonnaliikmed ei saa osaleda kampaanias. 

 

✅Loosimine number 1: 

Kõik, kes on teinud Babylink.ee veebipoes vähemalt 25-euro suurune tellimus 
hiljemalt 30.04.2021, osalevad kinkekaartide loosis. 

Kampaania raames loositakse välja: 

Peaauhind – 2 x Babylink.ee e-poe kinkekaarti väärtusega 50 € 

Lisa auhinnad – 4 x Babylink.ee e-poe kinkekaarti väärtusega 25 € 

 

Kampaania toimub alates 05.04.2021 kuni 30.04.2021 ja lõppeb kell 23:59.  

Võitja loositakse välja 03.05.2021.  

Võitjatega võtame ühendust hiljemalt 07.05.2021. 

 

 

✅Loosimine number 2: 

Kõik, kes on liitunud Babylink.ee lehega https://www.facebook.com/Babylink.ee , 
vajutanud LIKE ning jaganud postitust kuni 18.04.2021, osalevad kinkekaartide 
loosis. 

Kampaania raames loositakse välja: 

3 x Babylink.ee e-poe kinkekaarti väärtusega 25 € 

Kampaania toimub alates 05.04.2021 kuni 18.04.2021 ja lõppeb kell 23:59.  

Võitja loositakse välja 19.04.2021.  

Võitjatega võtame ühendust hiljemalt 23.04.2021. 

 

  



Võitjat teavitatakse võidust isiklikult, kasutades tema esitatud kontaktandmeid. 
Juhul, kui võitja ei vasta 10 päeva jooksul, võit tühistatakse ja korraldajal on õigus 
loosida välja uus võitja. Auhind saadetakse võitjale ühiselt kokkulepitud viisil. 
Korraldajal on õigus avaldada võitja eesnimi, perekonnanime esimene täht ja 
linn/maakond Babylink.ee OÜ kodulehel ja ühismeedia kanalites. Auhindu ei saa 
välja võtta rahas ega vahetada teise auhinna vastu.  

Korraldaja töötleb osalejate isikuandmeid kampaania läbiviimiseks ja auhindade 
üleandmiseks. Isikuandmeid töödeldakse osaleja loal ka otseturunduse eesmärgil.  

Juhul, kui kampaanias osalejat on alust kahtlustada pettuses või osalemises muul 
viisil, kui reeglid ette näevad, on korraldajal õigus tema osalemine tühistada.  

Juhul, kui peame tegema muudatusi kampaanias, auhindades, aegades, auhindade 
kättesaamises või  

muudes asjades, mis mõjutavad kampaania läbiviimist, teatab korraldaja sellest 
kampaania  

turunduskanalites. Kui loosimisest teavitavates teabematerjalides peaks olema 
trüki- või mingi muu  

tehniline viga, ei vastuta korraldaja ega auhinnamängu korraldamises osalenud 
võimalikud teised  

koostööpartnerid sellisest veast tulenevate tagajärgede eest.  

Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata 
kirjalikult kampaania  

korraldaja emailile: info@babylink.ee . Laekunud pretensioonidele vastatakse 7 
tööpäeva jooksul. 


