MUUSIKAUURINGU AMETLIKUD REEGLID
OSALEMISEKS EI OLE VAJA OSTU SOORITADA

1. UURINGU TEOSTAJA : Muusikauuring algab 24.01.2020 ning kestab kuni 17.02.2020. Muusikauuringut teostab P1 Media
Group, (edaspidi „Teostaja”).

2. OSALEMISKRITEERIUMID: Muusikauuring on avatud kõigile muusikaküsitluses osalemise kriteeriumid täitnud

inimestele, kes sisenevad lehele vastavalt Ametlike reeglite punktides 5 ja 6 kirjeldatud korrale (edaspidi „Osalejad“). Kõik
muusikauuringus Osalejad peavad osalemise hetkel olema vähemalt 18-aastased. Uuringus ei ole õigust osaleda Teostaja
või raadiojaamade töötajatel või nende lähisugulastel, vanematel, turustajatel, partneritel või reklaami- ja
turundusfirmadel.

3. ÜLDREEGLID: Muusikauuringus osaledes nõustuvad Osalejad järgima Ametlikke reegleid ning nõustuma Teostaja
otsustega, mis on lõplikud.

Teostaja, tema sidusettevõtjad ega esindajad ei vastuta kadunud, hilinenud, valesti saadetud, poolikute või saatmata jäetud
vastuste eest; samuti katkenud või mittesaadaval satelliitside-, võrgu-, serveri-, internetiteenuse pakkuja, veebilehe, telefonivõi muu ühenduse kättesaadavuse, ligipääsetavuse või kommunikatsioonihäirete eest või arvuti-, satelliidi-, telefoni- või
kaabliühenduse või liinide rikete, tehniliste rikete või segatud, häiritud, skrambleeritud, viivitatud või valesti suunatud
ülekannete või arvuti riist- või tarkvararikete ja häirete, tehniliste vigade või raskuste või mis tahes muude inimtekkelise,
mehaaniliselt, elektrooniliselt või võrgus tekkinud rikete või vastuste või muu informatsiooni ebaõige või ebatäpse
vastuvõtmise ega ebaõnnestunud vastuvõtmise või kaotamise eest.

4. AUHINNAD: Uuringus osalejate vahel loositakse juhuvaliku alusel („Loosimine“) välja üks (1) auhind summas 1000 eurot
(„Auhind“). Auhind loositakse välja ja antakse üle 30 päeva jooksul küsitluse sulgemisest 17.02.2020 [„Loosimiskuupäev“].
Teostaja jätab endale õiguse küsitluse kestust pikendada planeeritud osalejate arvu kokkusaamiseks.

5. KUIDAS OSALEDA: Muusikauuringus saab osaleda elektroonselt Interneti teel. Kõik Osalejad saavad uuringus

osaleda ühe (1) korra, sisenedes võrguaadressi kaudu lehele, täites küsitluse vähemalt 50 laulu kohta ning sisestades
kehtiva e-posti aadressi. Iga järgneva 50 laulu eest saab Osaleja lisa-osaluskorra. Loosimises osalemiseks tuleb küsimustik
täita perioodil, mil see on avatud.

6. AUHINNA LOOSIMINE: Võitja loositakse välja kõikide Teostajani jõudnud kvalifitseeruvate osalejate vahel. Võitja nimi

avaldatakse www.muusikauuring.ee veebilehel 30 päeva jooksul küsitluse sulgemisest 17.02.2020. Võitjat teavitatakse ka
e-posti teel 15 päeva jooksul pärast loosimist.

7. AUHINNA ÜLEANDMINE: Auhind antakse üle siis, kui Teostaja on kinnitanud, et võitja täitis kõik muusikauuringus
osalemise tingimused.

8. DISKVALIFITSEERIMINE: Teostaja jätab endale õiguse oma äranägemise järgi diskvalifitseerida Osaleja
muusikauuringust

9. ANDMEKAITSE: Osalejate isikuandmeid kaitstakse vastavalt Teostaja andmekaitsepõhimõtetele.

